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إن للعلوم اإلنسانیة دور كبیر في فهم السلوك اإلنساني و دراسته وكیفیة توجیهه  في مراحل الحیاة المختلفة 

وقوانینه ، بحیث أنها تدرس الواقع اإلنساني بحوادثه قصد معرفة العوامل المؤثرة فیه و الكشف عن نظمه 

تدرس الفرد كعضو في الجماعة یتأثر و یؤثر فیها وهذا الجانب یهتم به علم اإلجتماع ولهذا األخیر دور 

فعال في فهم هذه األفعال اإلجتماعیة وتفسرها و إدراك العوامل المؤثرة فیها ، و إمكانیة إدراك العوامل المؤثرة 

وصیة وجوده من خالل ما یقدمه من خیر أو سوى ذلك في حیاة الفرد كعضو في المجتمع وتتجدد خص

.لألخرین  ومن بین الظواهر الناتجة عن أفعال لألفراد ظاهرة العنف 

هي نتیجة طبیعیة لما توصلت إلیه المجتمعات اإلنسانیة من مستوى إجتماعي المدرسي إن ظاهرة العنف 

عرفي ، فعندما تسوء العالقات في المؤسسات أخالقي و ثقافي ال یعبر عن إنسانیة  اإلنسان ورقیه الم

المواضیع إنطالقا من األسرة إلى المدرسة ثم المجتمع ، تصبح ظاهرة العنف من أهم التربویةاإلجتماعیة

و المربین و المسئولین باختالف مراتبهم بما فیها الهیئات الدولیة و الحكومات لما التي تشغل بال األولیاء

ائج سیئة على استمرار المجتمعات وتقدمها ، و لم یعد قاصرا على األسرة وحدها فحسب تخلفه الظاهرة من نت

بل إتسع لیشمل المدرسة أیضا بإعتبارها جزء من المجتمع فأصبح یطلق علیه بالعنف المدرسي وتزاید 

.اإلهتمام به في اآلونة لما یخلفه من آثار سلبیة في المدرسة 

عام في مختلف األطر أكثر  الظواهر انتشارا وتوسعا السیما في بشكل المدرسي تعد ظاهرة العنف 

السنوات األخیرة، وهذا ال یعني أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في الماضي بل أنها رافقت اإلنسان منذ 

وجوده لكن اإلحصائیات تبین وجود تزاید في حاالت العنف في معظم المجتمعات العالم وخاصة خالل 



مقدمـــــــــــة

11

ومختلف قطاعات المجتمع )متقدمة، متخلفة، نامیة(اضیة، فقد مست مختلف المجتمعات ثالثین عاما الم

).األسرة، المالعب، السجون، المدرس(الواحد

و قد تجلى العنف المدرسي في سلوكیات عدوانیة وعنیفة یمارسها التالمیذ ضد أستاذته بأشكال 

وٕاضافة إلى تخریب الممتلكات التابعة "لتهدیدالضرب وا"مختلفة ومتفاوتة االنتشار كاالعتداءات الجسدیة 

"مثل"العنف اللفظي"للمؤسسة التربویة وخاصة  ".الشتم والسخریة"

وهذا األمر الذي عكر صفو المحیط المدرسي، وانعكس سلبا على مردودها وأثر على أداء الفاعلین 

عة لممارسة تالمیذ العنف ضد أساتذتهم فیها مما لفت انتباه كافة المسؤولین لمعرفة المسببات والعوامل الداف

 في التحكم على ترتكزالتي الحركیة خص بذلك األلعاب اإللكترونیة ومن بینها ما كانوا یلعبون به وأ

.السرعةبتزایدوتتمیزالحركة،

والذي تتجه الدراسة صوب محاولة إجابة عنه وذلك عبر خطة تشتمل على قسمین 

:قسم نظري یحتوي على فصلین 

لموضوع الدراسة حیث تم من خالله تحدید اإلشكالیة مع ضبط تساؤالت الدراسة وكذا توضیح :الفصل األول 

فروض الدراسة التي قامت علیها الدراسة  وكذا أهمیة الدراسة و األسباب الداعیة إلى اختیارها باإلضافة إلى 

للدراسة باإلضافة إلى استعراض بعض إلى أبرز األهداف الدراسة وكذا التطرق إلى المفاهیم اإلجرائیة 

.الدراسات السابقة 

.ماهیة األلعاب اإللكترونیة ماهیة اللعب  وثانیا ماهیة األلعاب اإللكترونیة فصلت في أوال:الفصل الثاني 
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إحتوى على مفهوم العنف المدرسي أشكال العنف أسباب العنف عوامل العنف :الفصل الثالث 

.المدرسي نظریات المفسرة للعنفالمدرسي مظاهر العنف 

تطرقنا إلى إطار المنهجي المتبع في البحث ولتقصي البیانات المیدانیة تم تحدید مجاالت :الفصل الرابع 

الدراسة المكانیة و الزمنیة و البشریة إضافة إلى ضبط العینة وخصائصها وتحدید المنهج المستخدم في 

.في جمع البیانات ومن بینها المالحظة ومقابلة واستیمارالدراسة وكذلك تحدید األدوات المستخدمة

تم التطرق في هذا الفصل إلى عرض وتحلیل للبیانات من خالل وضع الجداول والتعلیق :الفصل الخامس

علیها وصوال إلى عرض نتائج الدراسة وبعدها ذیلت الدراسة بخاتمة لخصنا فیها إلى أهم النتائج التي تولنا 

  .هاإلیها من خالل

.وفي األخیر خاتمة وقائمة مراجع ثم مالحق
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:تمھید

أواالجتماعیةأوالتعلیمیةبأنواعھالتربویةاالجتماعیةالمشكالتأھممنالمدرسيالعنفإن

المدرسةفيالمتعلمحیاةفيالمستجدةالعواملھذهإحدىتطرقنافلقدالسلوكي،أواالنفعالي

.اإللكترونیةاأللعابفيالمتمثلةالجزائریة

سلوكاتھبناءفيیدخلالمتعلمحیاةفيمستجدكعاملاألخیرةھذهبینالعالقةإبرازوحاولنا

لمشكلةتحدیدناخاللمنالتاليالفصليفالموضوعبتحدیدنقومسوفوالمدرسيالعنفو

لمفاھیماإلجرائیةیفاتالتعرلھاالوصولالمرادأھدافوإختیارھاوأسبابأھمیةوالدراسة

.لھاالسابقةالدراساتفيالمرجعيهوإطارالدراسة
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:اإلشكالیةتحدید-1

عصریعتبركما،التقنیةوللعلمالسریعبالتطورفیھنعیشالذيالعصریتسم

نبعوقد،السابقةالعصورتعرفھلمنحوعلىالطفولةوبالطفلاإلھتمامتنامي

خصائصمعرفةعلىأكدتالتيالتربویةوالعلمیةالبحوثنتیجةاإلھتمامھذا

بشكلاإللكترونیةاأللعابانتشرتلقد،المختلفةعمرهمراحلفيالعقلیةالطفل

منمتزایدطلباالنتشارھذاقابلووأنواعھاوأحجامھاأشكالھابمختلفكبیر

وواسعةشھرةاكتسبتالتياأللعابھذهاقتناءعلىوالمراھقیناألطفالقبل

معظمعلىتستحوذھوایةلھمبالنسبةأصبحتحیثیلعبونھامنجذبعلىقدرة

الذيالوقتفيو،المغامرةوالخیالواأللوانوبالرسومتجذبھمفھيأوقاتھم

ھدوء،فيالكمبیوترشاشةأمامطفلھمجلوسأنواألمھاتاآلباءفیھیظن

السلبیةالمشاعرمنالعشراتھناكتكونأمان،فيلعبةیلعبأنھإلىواالطمئنان

وإصراره،الطفلرغباتتحت.األلعابھذهجراءالطفلنفسفيتتولدالتي

مامنھاباأللعاب،تعجاألطفالغرفأصبحتحتىذلك،لتلبیةواألماألبیرضخ

أولیاءمعظمیدركال.الذبذباتأوباللیزریعملماومنھابالكھرباء،یعمل

استخدامسوءذلكیصاحبعندماخصوصاً األلعابھذهوتبعاتمخاطراألمور

ألعابوجودإلىأدىالبیعمحالتعلىالرقابةغیابأنكماالطفل؛قبلمن

عنیًفا؛طفالً تصنعاأللعابھذهإن.المستخدمعلىسیئةوسلوكیةصحیةآثارلھا
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فيتصرفھأسلوبویبقىالطفل،بھایرتبطعنفمشاھدمنتحویھلماوذلك

أجریتالتياألبحاثأثبتتوقدالعنف،علیھیغلبتصادفھالتيالمشاكلمواجھة

كمایراھا،التيالعنفومشاھدللطفلالعنیفالسلوكبینعالقةوجودالغربفي

اللعبة،ھذهمنحاجتھإشباعسوىشيءفيیفكرالأنانًیاطفالً تصنعأنھا

األلعابعكسعلىیلعب؟منحولاألشقاءاإلخوةبینالمشكالتتثارماوكثیًرا

تعلمقدأنھاكمامعھ،للعبصدیقھالطفلفیھایدعوالتيالجماعیةالشعبیة

مامنھمالیقتنصوالدیھعلىیحتالفالطفلواالحتیال،النصبأموراألطفال

.اللعبةھذهعلىلإلنفاقأموالمنإلیھیحتاج

والمدرسيالعنفوھوالجزائریةالمدرسةفيجلیاأصبحوخاصةأآلثارھاومن

الظاھرةھذهأنوالسیماالعلمیةالمقاربةوالنظرزوایابتعدداألخیرھذا

خاللمنالتربیةعلمواالجتماععلموالنفسعلممنكلباھتماممحاطة

فیظھر,القانونخرقخاللمننفسھعنیعلنالمدرسيالعنفأن،إجماعھم

الزمالءأوالمعلمینأواألفرادالمتعلمبھایقوميالتالتصرفاتخاللمنالعنف

وعامةالتكنولوجیةالتطوراتظلوفيالمدرسیةالممتلكاتعلىالتعديأو

:اآلتيالرئیسيالتساؤلنطرحخاصةرونیةاإللكتاأللعاب

؟المدرسيالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناكھل
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الصیغوفقجاءتوالتيعیةالفرالتساؤالتمنجملةالتساؤلھذاعنویتفرع

:اآلتیة

 ؟الماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناكھل-

 ؟الماديالغیرالعنفوإللكترونیةااأللعاببینعالقةھناكھل-

صدقیتھامنالتأكدإلىالباحثةتسعىالتيوالدراسةفرضیاتمنطلقحینفي

العامةالفرضیةصیغتولقداإلمبریقيوالنظريببعدیھاعلمیةمطارحةخاللمن

:

المدرسيالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناك.

:الفرعیةالفرضیاتأما

.الماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناك-

.الماديالغیرالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناك-

:الدراسةإختیارأسبابوأھمیة-2

:الدراسةأھمیة–2-1

نبینخاللھامنأنسیماال،العلميالبحثفيالمھمةالخطواتمنالدراسةأھمیةتعتبر

.علیھیطبقالذيالمجتمعوالباحثمنلكلالبحثیقدمھاالتيالحقیقةاألھمیة

فيالحیاةمقتضیاتتتطلبھاالتياألولیةالضروریاتمنأصبحتالبحثإلىالحاجةوكذلك

أھمیةتولیھالمتقدمةالدولكانتوإذاالمجاالتمختلففيومعرفیةعلمیةثورةیعرفعالم
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أھمیةوتزدادوالفكريالعلميتقدمھافيتكتملعظمتھابأنإدراكھاإلىراجعفذلككبیرة

وتحقیقتقدمھااستمرارفيأھمیتھلمدىوإدراكھاعلیھالدولعلىإعتمادیزدادالعلميالبحث

فيالعلميالبحثأصبحلذلكالدوليالمجتمعفيمكانتھاعلىوالمحافظةبھاستعممرفاھیة

وغایاتأھدافلتحقیقمؤسساتیھاتتكفلالتيوالتقالیدالممارساتضمنمنالدولھذه

.مختلفة

تتحكمإجتماعيمنتوجفھيإجتماعیةوإنسانیةظاھرةبإعتبارھاالعنفظاھرةفيالتفكیرإن

واإلجتماعیةالعواملمجموعةمعالفردتالؤموتكیفعدمعنناجمةإجتماعیةظروففیھا

أنھافيالدراسةھذهأھمیةفتظھرإختالفھاعلىبالحیاةالمحیطالجوانبكلبھایقصدالتي

.شخصیةوحیاتھبالمتعلماإلھتماممنقدراإعطاء

العلمیةاألھمیة:

والعنفاإللكترونیةألعابحولكلیةمكتبةإلىعرضإضافةفيالعلمیةأھمیةتظھر-

.المدرسي

.المتعلمینسلوكیاتمرجعیةمعرفةفيالمعلمیینوالتربویینتفید-

.لألطفالالمتطرفةسلوكیاتعالجكیفیةفياإلجتماعیةالنفسانییناألخصائیینتفید-

العملیةاألھمیة:

ومااإللكترونیةاأللعابوھيأطفالھمحیاةفيمھمةلزاویةالجزائریةاألسرلفت-

.المستقبلرجالھمبإعتبارھمأوالدھمحیاةعلىتخلفھ

.ألطفالناتسوقالتيابلعأمناألھدفتوضیح
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.اإللكترونیةاأللعابعلىالیومجیلاإلدمانسببالتعرف

:الدراسةأسباب-2-2

منجملةنتاجكانبلالصدفةبمحضأوعشوائیایأتيلمالموضوعلھذااختیارناإن

:یليفیماحصرھایمكنوالتيوالموضوعیةالذاتیةاألسباب

الذاتیةاألسباب:

وخاصةالعربیةبلدانجمیعفيجمیعفياإللكترونیةاأللعابانتشارأسبابمعرفة-

.الجزائر

.المراھقینواألطفالسلوكیاتعلىأثارھاومعرفة-

التوجھاتواألفكارواإللكترونیةاأللعابھذهفيالجذابةوالمثیرةاألشیاءمعرفة-

.المراھقینأفكارفيتروجھاالتي

األطفالتجعلالتيواإلجتماعیةأوساطھذهفيغرسھاتحاولالتيالمبادئمعرفة-

إضافة،المحمولةوالحواسیبااللكترونیةألعابأجھزةأمامطویلةساعاتیقضون

وغیرسویةلسلوكیاتواكتسابھللطفلالعدوانيبالسلوكارتباطھامدىمعرفةإلى

.السویة

عندالموجودةوسلوكیاتھمواألفكاراإلتجاھاتمعرفةھوالرئیسيالسببعنأما-

.اإللكترونیةاأللعابمنأخذھاالتيلتغذیةإنعكاسكانتھلالمراھقین
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الموضوعیةاألسباب:

العنفأنإذالتربیةاإلجتماععلموھوأالالتخصصمجالفيالموضوعھذایصب-

.مواضیعھأعمدتمنالدراسي

دراستھوإلزامیةأھمیتھرغمقبلمن مكثفة بطریقةیدرسلمالموضوعھذاكوناألساسيالسبب-

.الجزائر في الطفلسلوكیاتاإللكترونیةاأللعابھذهأثریخصفیما خاصة فیھ،وبحث

كونھا،اإلھتمامتثیرتزالوماأثارتالتيالظواھرمنالمدرسيالعنفظاھرةتعتبر-

أھمعلىالظاھرةمسبباتعلىالتعرفحاولناولذلكالجزائریةللمدرسةصریحاتھدیداتمثل

الجزائریةالمدرسةفيتفشیھاإلىتؤديالتيالعوامل

.اللعبوقاعاتاإللكترونیةاأللعابھذهانتشارأسبابعنالبحث-

المراھقینحیاةفيمخیفبشكلاإللكترونیةاأللعابھذهانتشار-

.التربويالھدرفيالمباشرالسببألنھالعنفمجلفيالخوض-

.الدروسھمعنالمتعلمینفئةاإلبتعادالمباشرالسببمسمحاول-

.المتعلمینالمجتمعسیرورةعلىوأثرھااإللكترونیةلأللعابالمناسبةالحلولإیجاد-

الموادحسابعلىكبیرةبصفةالعدوانيالسلوكعلىاأللعابھذهاعتمادسببمعرفة-

.األخرى

.األلعابھذهتبثھاالتيأفكاروالمراھقینیفضلھاالتياأللعابأھممعرفة-
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.األلعابھذهخاللمنالیوملجیلتصدرالتيالتیاراتمعرفة-

وإلزامیةأھمیتھرغمقبلمن مكثفة بطریقةیدرسلمالموضوعھذاكونواألساسياألولالسبب

.الجزائر في الطفلسلوكیاتاإللكترونیةاأللعابھذهأثریخصفیما خاصة فیھ،وبحثدراستھ

اآلونة في خاصة الجزائر في اإللكترونیةألعابوقاعاتاإللكترونیةاأللعابھذهانتشارأسبابعنالبحث

.والواسعالكبیراالنتشارھذایعودماذاوإلىاألخیرة

.األخرىالموادحساب على كبیرة بصفة العدوانيالسلوك على األلعابھذهاعتمادسببمعرفة-

:الدراسةأھداف-3

رغبةلتحقیقالنظاموتركیبوتخطیطتصورأوالشخصیرغبھاالتيالنتیجةھوالھدفإن

فياألھدافتحقیقإلىالكثیریسعى.المفترضةالتنمیةنھایةنقطةوھيتنظیمیةأوشخصیھ

النتیجةوتقود.كثیراالقصدأوالغایةیشبھوھوالنھائیةالمواعیدضبطخاللمنمحددوقت

وھومجردأومحسوسھدفكانسواءالھدفوھيالنھایةنقطةأوفعلردةإلىالمتوقعة

وبدونھاالتجاریةاألعمالإنشاءعندمھمةجدااألھدافالھدف؟ھوما.جوھریةقیمةیحمل

مساراتباعاألفضلمنسیكونبسیطةأھدافأنشأتوإنحتى.األعمالتلكنتجحلن

.فقطتریدهالذيالشيءتحقیقإلىالسعيمنبدالً لألھدافإستراتیجي

وھيأالاإللكترونیةاالتصالیةوسائل مع تعاملھاخاللمنالمعلومات مجتمع في الجزائرواقعمعرفة

.اإللكترونیةاأللعاباألجھزة

.الجزائرییناألطفالأوساطبیناإللكترونیةاأللعابواقع على اإلطالع-
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منالحد في المساھمةقصدالظاھرةھذهب المحیطةالجوانبمختلفعنالكشفإلىالوصولمحاولة-

منالحدإلىللوصولالسلوك على وأثرھاتفاقمھاأسبابأھمعنوالبحثأولى،كخطوةھانعنفواشدة

.انتشارھامنوالتقلیلالسلبیةتأثیراتھا

الجزائر في األطفالسلوكیات على اإللكترونیةاأللعابتأثیرمدىمعرفة-

المدرسيالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناكھلوھوالعامالھدفعلىالتعرف

:خاللمن

.الماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناك-

.الماديالغیرالعنفواإللكترونیةاأللعاببینعالقةھناك-

:الدراسةلمفاھیماإلجرائیةالتعریفات-4

مع،وأنواعھا،المفاھیموأھمیةواصطالحالغةالمفھومتعریفإلىسنتطرقالبدایةفي

.الرئیسیةالمفاھیمألھمیةالتعرض

ذھنيوجودالمفھوموجودالمدركاألمروھو"فھم"منمفعولاسم:اللغةفيالمفھوم

بینبواسطتھیمكنالذيالمشتركللعنصرتمثلأوفكرة_:اإلصطالحاالمفھوم

.التصنیفاتأوالمجموعات

.شيءأوأمرأولموافقمجردأوعامذھنيتصورأي_

.ذھنیةصورةأورأيأوفكرة_
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المتعلمیكونھاالتيالمنظمةالذھنیةاإلستدالالتمجموعة:ھوالمفھوم:كلوزمایرتعریف

.البیئةالمتوافوةاألحداثأواألشیاءمن

یحددالاألشیاءمنشيءأيعنمتعلمأيیھملھالذيالمفھوموماكوسودورثتعریف

منالشيءعنالمتعلمھذایعرفماكلعلىالمفھومیشتملبلالشيءھذابتعریففقط

خصائص

كعناوینبحثھفيالباحثأوالمعلمیستخدمھاالتيالمصطلحاتمنمجموعةبرونرتعریف

:المفھومفيعناصرثالثةتوفریشترط.

.البطاقةأوالتسمیة_

.األساسیةالخصائص_

.األمثلة_

:المفاھیمأھمیة

.المعرفةمفتاحفھي.عالمنامواجھةعلىلتساعدھانطورھاذھنیةأدواتالمفاھیم1

فھي.خبرةأوحدثعلىلتدلباستمراریستخدمھاحنیماالمتعلملدىمعنيللمفردةیصبح2

.معنىذافھماوتعطيبالمعانيتزود

.المفھومتكوینمھاراتیمتلكالذيالمتعلمیظھر3

.كلھالتفكیرأساسالمدركةالحسیةالمفاھیم4
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.فائدةأكثرمفاھیمتكوینفيیساھممماومتنوعةغنیةخبراتتوفیر5

.الفھمتحقیقنحوللمتعلمالدافعیةتثیركماالذاتیةالفاعلیةوالكفایةتزید6

.وتعمیماتمبادئوتكوینمعرفیةقاعدةبناء7

.واضحةبطریقةوتواصلھمالناسلتفاھمضروریة8

.جدیدةلمواقفتعلمأثرانتقالعلىتساعد9

.اإلدراكيالعالموالخبراتتنظیم10

.التعلمموقفبدایةفيفرضیةاشتقاقعلىتساعد11

العنفواإللكترونیةاأللعابالدراسةمحكھمارئسینمفھومینعلىتعتمددراسةفإنفلھذا

.المدرسي

:اللعب.

حاجاتھتلبیةأجلمنكبیراأوصغیراالفردھذاكانسواءالفردبھیقومبدنيأوذھنينشاطھواللعب

ذلكغیرإلىالزائدة،الطاقةتفریغالتعلیم،كالترویح،اللعبخاللمنیحققھاأنیمكنوالتيالمختلفة،

أومنظماجماعیا،أوفردیاإمااللعبویكونالمختلفة،العمریةللفئات بالنسبة أھمیتھتختلفالحاجات،من

.ذاتیاأوموجھاكذلكیكون كما تلقائیا

نجدفنحناإلنسان،حیاة في اللعبمرحلةھيفالطفولةالطفولة،سلوكمظاھرأھممنمظھرااللعبویعد

الجارفاللعبتیارتوقیفالكبار على السھلمنولیساللعب، في ونشاطھصحوةزمنكلیقضيالطفل

ضرورةالطفلعندوھووطبیعيفطرياستعدادفاللعبالنشاط،وھذاالرغبةھذهتحقیقعندالوقوفوال
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عندموجودفاللعبیلعب، ال البالغالشخصأنذلك معنا ولیس.النومواألكلمثلالحیاةضروراتمن

.الھرمالمسنالرجلإلىالرضیعالطفلمنالسنواتمختلف في الناسجمیع "

والكھلوالشیخوالشابوالمراھقوالطفلالرضیعمنلكلنجدبحیثواحدة،وروحمظاھرعدةفاللعب

."النفسيبالنموالخاصةوظیفتھنوعولكلبھ،الخاصلعبھ

الكمبیوترألعاب:

ممارستھ، في الحاسب على باعتمادهاألخرىاأللعاب باقي عنیتمیزأنھإالالفیدیوألعابمننوعھو

یسمى ما وھوالبعضببعضھاالحاسباتربطوھيالشبكاتطریقعنممارستھایمكنذالكإلى باإلضافة

:وھيجاذبیةأكثر تصبح البعضبعضھا مع تشتركعندماعناصر بستة الكمبیوترألعابوتتمیزبالشبكة،

القواعد.

،العارضةالتحدي،المنافسة،الصراع.

والغایاتاألھداف.

التفاعل.

الصدىورجعالنتائج.

والمحاكاةالتمثیل.

المدرسيالعنف:

حدودداخلیقعآخرشخصنحو،المدرسيللقانونوالخارقالعدوانيالسلوكھو

أومادیاشكالیتخذوقد،اآلخرینحقوقیستھدفسلوككلھوھناالعدوانوالمدرسة

فھناكالتعریفھذاعلیھینسحب.المدرسةفيالتالمیذقبلمنالعدوانومعنویاشكال

العصیانوالسبوكالشتمالمدرسإلىموجھةتكونللتالمیذالعدوانالسلوكمظاھربعض
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وكالتشاجرخریناآلالتالمیذإلىموجھةتكونقدوالدراسةباألقسامالفوضىإثارةو

األجھزةالسرقةوالجدرانفيكالكتابةالمدرسةنحوموجھةتكونقدوالضربوالسرقة

.المدرسةممتلكاتوتحطیمن

اتجاهالمتعلمبھویقومالمدرسةداخلیكونالذيالعدوانيالسلوكذلكھوبإختصارأو

معینةلظروفنتیجةعلیھارتكبوالذي،ماديغیرأومادیاكانسواءأركانھاوالمدرسة

.

المتعلـم

أنھعلىیعرفكماللعلممتلقيفردأنھأيمنھیتعلمللمعلمنفسھسلمفردكلعلىیطلق

وأعدتفیھاالمعلمینمنالھائلالكموتواجدالمدارسأسستأجلھفمنالتربویةالعملیةأساس

إعدادھواألساسيوالفرضوالبرامجوالمناھجواألدواتوالوسائلوالتجھیزاتالمرافقفیھا

.)1(وتأھیلھشخصیتھوبناءللحیاةالصغیراإلنسان

المعلـم

فنجدالعملیة،ھذهفعالیةبكفاءتھتتأثروالتيالتعلیمیةالعملیةفيالرئیسيالعصبھو

أنشأنھافمنالمعرفیة،أنماطھمعلىتأثیرلھااألطفالمعبھایتعاملالتيتفكیرهطریقةأن

.)2(األطفاللدىاالبتكارعملیةتعیقأوتشجع

للشخصیوضحالذيالشخصھوأوالمدرسةفيخاصةیعملالذيالشخصھوو

.)3(بنفسھالقیامعلىقادرافیصبحمعینالشيءیقومكیف

.15، ص 1999، دار الشروق للنشر، السعودیة، الشخصیةالنمو النفسي للطفل والمراهق ونظریات محمد مصطفى زیدان، )1(

.62، ص 20، دار الفكر ناشرون وموزعون، المملكة األدبیة، ط"، مفاھیم وتدریباتإبداعات المعلم العربي الحل اإلبداعي في المشكالتجیھان محمود جوده، )2(
.6، ص 1986، 2ط، دار الفكر للنشر والتوزیع، المعلم وإدارة الفصلمحسن محمد، )3(
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المتعددةأدوارهلممارسةواجتماعیاوأكادیمیابیداغوجیاإعداداالمعدالشخصھوكما

.)1(المشتركةأھدافھاتحقیقأجلمنالقسمفياالجتماعیةالجماعةضمن

»"جكسونفلیب"الدكتوریرىو Philip Jackson یفھمقرارصانعھوالمعلمأن«

الطلبةعلىیسھلبشكلوتشكیلھاالدراسیةالمادةصیاغةإعادةعلىقادرویتفھمھم،طلبتھ

.یعملمتىیعرفویعملماذاویعرفاستیعابھا

»"بورلیزدافید"الدكتورأما david Berlimer ألنھإجرائيرجلالمعلمأنفیرى«

.یومكلالصففيإجرائیةأعمالعدةینجز

أثریخليوالاألمورزمامبیدهویملكویوجھ،ویرشدوینظمیخططكرجلالمعلمو

إذامعھ،وتعاونھمعلیھوإقبالھممعھ،تعاملھمعلىوتالمیذهالمعلمبینالمتبادلةالعالقةنوع

مالسلبیةكانتوإذاإیجابيبشكلالتالمیذنشاطعلىانعكسباالیجابیةالعالقةھذهاتصفت

2والفتورالسلبیةنحونشاطھم

:السابقةالدراسات-5

سواءالسابقة،الدراسات على االعتمادمنالبدإذ،فراغمنتنطلقأنیمكنھا ال علمیةدراسةأیةإن

أومتغیراتإدخالخاللمنإلیھتوصلت ما تفنیدمحاولةأوإلیھ،وصلت ما أونتائجھامنباالنطالق

بدراستھااالھتمامیتملمجدیدةزاویةبأخذمنھااالنطالقأوالسابقین،الباحثینعنغابتجدیدةمعطیات

.إجراءهیتمالذيالبحثتدعیم في علیھااالعتمادأوقبل،من

دبـابزھیـةدراسـة

.104، ص 1982، كلیة التربیة جامعة عین الشمس، القاهرة، الوسائل التعلیمیة والمنهج المدرسيأحمد حسین اللغاني، )1(
2

.35، ص 1996، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، المعلم الفاعل والتدریس الفاعلمحمد عبد الرحیم عدس، 
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ماجستیررسالةوھيالمدرسيالعنفظاھرةمنالحدفيالتربیةمستشاردور:العنـوان

الدراسةمشكلةتمثلتحیثوصفیةدراسةوھيم2009-2008سنةدبابزھیةمنمقدمة

طرحتوقد".المدرسةداخلالعنفظاھرةمنللحدالتربیةمستشاردور"معرفةفي

:كمایليتساؤالتثالثةالدراسة

للتالمیذ؟الیومیةالمتابعةفيالتربیةمستشاریساھمكیف

التالمیذ؟لدىالعدوانیةالسلوكاتوأسبابمظاھررصدفيالتربیةمستشاریساھمكیف

التالمیذ؟معاإلیجابيالحوارتدعیمفيالتربیةمستشاریساھمكیف

بثالثالدراسةموضوعبتغطیةالتساؤالتھذهعلىاإلجابةالدراسةحاولتقدو

:ھيفرضیات

للتالمیذالیومیةالمتابعةفيالتربیةمستشاریساھم.

التالمیذلدىالعدوانیةالسلوكاتوأسبابمظاھررصدفيالتربیةمستشاریساھم.

دراستھافيواعتمدتالتالمیذمعاإلیجابيالحواردعمفيالتربیةمستشاریساھم

لھمالمشھودالتالمیذمنتلمیذ)150(منالدراسةعینةوتمثلتالقصدیةالعینة

موزعینالمؤسسةداخل)المدرسیةالممتلكاتتخریبجسدي،لفظي،(العنفبممارسة

ثالثة،ثانیة،األولى،سنة(المتوسطةالمرحلةمناألربعةالدراسیةالمستویاتعد

ألدواتوبالنسبةالظاھرةدراسةمنلتتمكنالوصفيالمنھجالباحثةواتبعت).رابعة

والمقابلةاالستمارة،أسئلةبلورةفيبالمشاركةالمالحظةاستخدمتمتىالبیاناتجمع

.سؤاال33علىاشتملتالتياستمارةاستخداموثم

17غایةإلى2008جانفي20منالممتدةالفترةفيالمیدانیةالدراسةأجریتو

.2008جوان
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:الدراسةإلیھاخلصتالتيالنتائجأھممنو

جوانبھامنكثیرفيتحققتأنھاالمیدانیةالدراسةخاللمنعلیھاالمتحصلالنتائجأثبتتلقد

:كمایلي

حدإلىتحققتوالتيللتالمیذالیومیةالمتابعةفيالتربیةمستشاریساھم:األولـىالفرضیـة

منذللتالمیذالیومیةالمتابعةفيفعالةمساھمةیساھمالتربیةمستشارأنوجدتحیثكبیر

باإلضافةالدراسیةاألقساملممثليالمستمرةمتابعتھمأیضامنھا،خرجھمحتىللمؤسسةدخولھم

االلتزاموكذاالحمیدةباألخالقوالتحلياجتھادضرورةعلىلھموحثھللتالمیذتشجیعھإلى

.العنفبدالللمؤسسةالداخليبالقانون

فقدالعدوانیة،السلوكاتوأسبابمظاھررصدفيالتربیةمستشاریساھم:الثانیـةالفرضیـة

مستشارأنالمیدانیةالدراسةخاللمنفتوصلتجوانبھامنكثیرفياألخرىھيتحققت

انتشارالحظتحیثالمؤسسة،داخلالموجودةالعنفمظاھررصدإلىجاھدایسعىالتربیة

أطلعتالتيالمظاھرمعتتوافقالتيمعھ،أجریتالتيالمقابلةخاللمنالمظاھرنفس

.والتالمیذاألساتذةمععلیھا

استعمالظاھرةریفيوسطفيالمؤسسةوقوعرغمالعنفمنجدیدنوعوجودو

.واألساتذةالتالمیذلبعضلإلساءةالنقالالھاتفاالنترنت،

القولویمكنالتالمیذ،معاإلیجابيالحواردعمفيالتربیةمستشاریساھم:الثالثـةالفرضیـة

التالمیذأحواللمعرفةجاھدایسعىالتربیةفمستشاركبیرحدإلىتحققتقداألخیرةھذهأن

أنفسھمالتالمیذخاللمنأوالللعنفممارسینكانواسواءواالجتماعیة،النفسیة:منھاالصحیة

األسرةبینالتواصللتحقیقیسعىفھوذلك،منوالتأكدأمورھمبأولیاءاالتصالخاللومن
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إلیھیلجؤونجعلھممعھمبلطفوتعاملھبھمالیوميواحتكاكھالتالمیذمنوتقربھوالمدرسة

.التالمیذمنھایعانيالتيوالمشكالتالظروفعلىإطالعھوكذامشكلواجھھمحالفي

لیلـىناجـي:دراسـة

األساتذةنظروجھةمنالثانويالتعلیممؤسساتفيالتالمیذلدىالعنف:العنـوان

.واإلداریین

فيالدراسةھذهوأجریتم2009-2008سنةلیلىناجيمنمقدمةماجستیررسالةھيو

:التاليالرئیسيالتساؤلعلىاإلجابةإلىھدفتوصفیةدراسةوھيبسكرةبلدیة

نظروجھةمنالثانويالتعلیممؤسساتفيالتالمیذلدىالعنفمظاھرھيما

:كالتاليفرعیةتساؤالتصیاغةوتمتواإلداریین؟،األساتذة

نظروجھةمنالثانويالتعلیممؤسساتفيالتالمیذلدىالعنفمظاھرھيما .1

األساتذة؟

نظروجھةمنالثانويالتعلیممؤسساتفيالتالمیذلدىالعنفمظاھرھيما .2

اإلداریین؟

التالمیذلدىالعنفلمظاھرواإلدارییناألساتذةآراءبینإحصائیادالةفروقتوجدھل.3

الثانوي؟التعلیممؤسساتفي

فقدالدراسةألداةوبالنسبةالوصفي،المنھجالتساؤالتھذهعلىلإلجابةالباحثأتبعو

.المیدانیةالبیاناتجمعأدواتمنكأداةواإلستبیانالمقابلةطبقت

التعلیممؤسساتاختیارفيالقصدیةالعشوائیةغبرالعینةدراستھافيالباحثةطبقتو

التعلیمأساتذةمعالمنتظمةالعشوائیةالعینةواستخدمتالدراسةعلیھمستجرىالتيالثانوي
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مجتمعفيالمحدودلعددھمنظرااإلداریینفئةمعالشاملالمسحأسلوبوطقتالثانوي،

.الدراسة

:كاآلتيالدراسةعینةاختیارتمقدو

غیرالطریقةبواسطةاالختیاروكانبسكرة،ببلدیةومتقنةثانویاتثالثاختیارتم.أ

).القصدیة(العشوائیة

منللدراسةاألصليالمجتمعمن)%20(قوامھامنتظمةعشوائیةعینةسحبثم.ب

.أستاذ)46(أفرادھابلغحیثاألساتذة

.إداریا)47(عددھموالبالغاإلداریینفئةعلىالشاملالمسحأسلوباستخدمت.ج

:الدرایةإلیھاخلصتالتيالنتائجأھممنو

بمؤسساتالتالمیذلداالعنفمظاھرتجاهآلرائھموفقااألساتذةإجاباتخاللمناتضح

)%35.36(قدرھابنسبة)2.28(بلغقدالعامالحسابيالمتوسطأنالثانويالتعلیم

.أبداالقائلینمن)%57.33(ونسبةدائما،للقائلین

منالثانويالتعلیمبمؤسساتالتالمیذلدىعنفمظاھروجودعنتعبرالنتیجةھذهو

غیرألفاظاوالجدران،الطاوالتعلىالكتابة"مقدمتھافيوكاناألساتذة،نظرجھة

".وطیشاعمداالصوتورفعالصراخ"،"األقسامفيالفوضىإثارة"،"أخالقیة

المتوسطالثانويالتعلیمبمؤسساتالتالمیذلدىالعنفمظاھراتجاهاإلداریینآلراءوفقا

،)دائما(القائلینمن)%42.23(قدرھابنسبة)2.40(بلغقدالعامالحسابي

لدىعنفمظاھروجودعنتعبرالنتیجةوتلكأبدا،القائلینمن)%56.47(ونسبة

الكتابة"مقدمتھافيوكانتاإلداریین،نظروجھةمنالثانويالتعلیمبمؤسساتالتالمیذ
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،"الحصةداخلالنقالالھاتفاستعمال"،"أخالقیةغیرألفاظاوالجدرانالطاوالتعلى

".األستاذأوامرعصیان"

لمظاھرنظرتھمفيواإلدارییناألساتذةآراءبینإحصائیادالةفروقوجودعدماتضح

إحصائیادالةفروقوجودعدموكذاالثانويالتعلیممؤسساتفيالتالمیذلدىالعنف

.التالمیذلدىالعنفظاھرةانتشارفيواإلدارییناألساتذةآراءبین

قویدرمریمدراسة

.األطفاللدىالسلوكیاتعلىاإللكترونیةاأللعابأثر:العنوان

الجزائرالدراسةھذهوأجریت.2011-2012فيقویدرمریممنمقدمةماجستیررسالةھي

بنومحمدبحیدرةأوربحاألخوةمدرسةوبحدید:العاصمةالجزائراإلبتدائیاتفيالمكانأما

.الواديببابسمایةبنالحلیمعبدوالواديببابالغفارذوأبووكذلكبالقبةاألعوج

 في المتمدرسینالجزائرییناألطفاللدىالسلوكیات على اإللكترونیةاأللعابممارسةأثرھو ما

:كالتاليفرعیةتساؤالتصیاغةوتمتالعاصمة؟الجزائر في المرحلةاالبتدائیة

العائلي؟السیاقضمناإللكترونیةاأللعاب مكانة ما -

اإللكترونیة؟األلعاباستخدام في الرقمیةالتكنولوجیاتاستعمالتأثیرمدى ما -

اإللكترونیة؟األلعابلھذهالجزائريالطفلممارسةعاداتھي ما -

 ؟ األطفالالھتماماستقطاباااللكترونیةاأللعابأنواعأكثرھي ما -

الجزائري؟الطفلالشخصیة في العدوانيالسلوكاإللكترونیةاأللعابتغرسھل-

المتمدرسین؟لألطفالالدراسيالتحصیل على األلعابممارسةمدةتأثیرمدى ما -

؟الجزائريالطفللدىالسلوك على اإللكترونیةلأللعابالمحتملةالتأثیراتھي ما -
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فقدالدراسةألداةوبالنسبةالوصفي،المنھجالتساؤالتھذهعلىلإلجابةالباحثأتبعو-

.المیدانیةالبیاناتجمعكأدواتوالمالحظةواإلستبیانالمقابلةطبقت

الذیناألطفالاختیارفيالعنقودیةالعشوائیةغبرالعینةدراستھافيالباحثةطبقتو-

.الدراسةعلیھمستجرى

 مع تعاملھاخاللمنالمعلومات مجتمع في الجزائرواقعمعرفةفياألھدافمجملتلخصت-

.الشبكیةاإللكترونیةواأللعاباإللكترونیةاأللعاباألجھزةيوھأالاإللكترونیةاالتصالیةوسائل

:فيتلخصالتيالنتائجأھممنو

یتقمصونیجعلھم ما وھذااإللكترونیةاأللعاب في المفضلینأبطالھمیقلدونالعینةمفرداتأغلبیة

تكوین في یؤثرالذيللتقلیدیمیلونیجعلھم ما وھذایفضلونھ،الذيالبطلوقیممبادئحسبشخصیاتھم

.بھاوثقتھمأنفسھم علىواعتمادھمشخصیاتھم

لمنتجیھاالقیمیةبالمنظومةمحكومةفھيبریئة،تسلیةلیستاإللكترونیةاأللعابأنبذلكالدراسةوأبرزت

وأخرىظاھرةوظائف"میرتونروبیر"مفھومبحسبوتؤديالجزائري،المجتمعلدىذاتھالیستوالتي

وفسادللعنفوالترویجمنتجیھا ثقافة بنشرمرتبطھو ما منھاومستترةالتسلیةھيظاھرةمستترة،

السلوكیات على اإللكترونیةاأللعابأثرعنإجاباتعدةنھایتھا في قدمتالدراسةھذهأنومع.األخالق

 ما ووصفالموضوعجوانببكلإحاطتھاتدعيأنیمكن ال أنھاإالالمتمدرس،الجزائريالطفللدى

فیھایتمجدیدةلدراسات فاتحة بمثابة فھياألمر،حقیقة في الشاملةوالالشافیةباإلجاباتإلیھتوصلت

دراساتإلىالباحثرأيحسبتتجھأنیجباألعمالھذهأنغیرمتعددة،بمقارباتالظاھرةتناول

.خاطئایكونقدتعمیمحدوثدونیحول بما منفصلوبشكلبعینھاأللعابتفصیلیة
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:خالصة

المتعلمینمنمجموعةعلىالبحثتماألسبابھذهوبلوغاألھدافتحقیقأجلومن

فيالدراسةتمتكیفسنرى،وكماالمجموعةھذهعلىالمشرفینوعلىالمراھقةسنفي

تربطأنیؤملالتينتائجعدةاستخالصوسنحاول،البشريالمجالوالمكانيالمجالھذا

.بعدفیمایشرحمنھجعلىبناءالمتكامكلفيلبحثالمیدانیةوالنظریةالتوجیھاتبین
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:تمھید

ΩѧѧѧѧѧѧѧѧΣέѧѧѧѧѧѧѧѧϛϧϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣΕέϭѧѧѧѧѧѧѧѧρΗϠϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧΛϳΩΣϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣέѧѧѧѧѧѧѧѧΛال

ˬϝѧѧѧѧѧѧϋΎϓΓέΩѧѧѧѧѧѧϗϭˬΔѧѧѧѧѧѧΑϳΟϋϲѧѧѧѧѧѧϓέϭѧѧѧѧѧѧρΗΕΎѧѧѧѧѧѧϳϧϘΗϟΎϬϠΎѧѧѧѧѧѧγϭϭΔϳѧѧѧѧѧѧγΎγϷΔϣΩΧΗѧѧѧѧѧѧγϣϟ

ϲѧѧѧѧѧѧϓϝѧѧѧѧѧѧϣΟϣناΕϻΎϐѧѧѧѧѧѧηϥΎѧѧѧѧѧѧγϧϹϝΑѧѧѧѧѧѧγϭϪρΎѧѧѧѧѧѧηϧˬϲѧѧѧѧѧѧϣϠόϟέΛ̈́ѧѧѧѧѧѧϣϟϲѧѧѧѧѧѧϓέϳϳѧѧѧѧѧѧγΗ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϠΟϋΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬόϗϭϭΩΩѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧϫΎΟΗϻ..الΩѧѧѧѧѧѧѧΣέѧѧѧѧѧѧѧϛϧϳΔѧѧѧѧѧѧѧϳϣϫϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫ

ΕέϭѧѧѧѧѧѧѧѧρΗϟˬΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗΎϳΎϏϭˬΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗΎϳρόϣϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳϓΕί έѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϭΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧΎϛϣ·ϭ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϏΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϫϷΎΑˬΓέϭέѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ϟϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϭΕѧѧѧѧѧѧѧѧѧο έϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϭϣΑϙѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΫ

ΎϬΗϭρѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϬΗέρϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϣΎϛϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋϭϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϧϹϪρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϭˬϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΟΎΣϭ

ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϭϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΟϣϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΎϳϟΎόϓΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέϛϔϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϫΫϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓΎϘΛϟϭ

..ذلكغیرإلىوماواالقتصادیة

ϙϟΫѧѧѧѧѧѧѧѧΑϭΕѧѧѧѧѧѧѧѧΗΎΑϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫ)ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟ(ϝϛѧѧѧѧѧѧѧѧηΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧΟΎΣΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧγΎγϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

ΕΎѧѧѧѧѧѧѧΟΎΣϥΎѧѧѧѧѧѧѧγϧϹˬέѧѧѧѧѧѧѧλ ΎόϣϟΓέϭέѧѧѧѧѧѧѧο ϭΔѧѧѧѧѧѧѧϣί ϻالϥѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳ˯ΎϧϐΗѧѧѧѧѧѧѧγϻΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧϋ

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧϫΎΟΗΎѧѧѧѧѧѧѧѧϫέϭΩϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓΓΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϣΎόϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϬΟϭϭˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟέΗϭϳΑϣϭϛϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛأو

ϪΗΎϣΩΧΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎΑˬΓΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟΕѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧέΗϧϹϭϪΑϭϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϻˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΎϣϭϠόϣϟϭ

ΕΎϳΎѧѧѧѧѧѧѧο ϔϟϭΎϬΗϻΎѧѧѧѧѧѧѧλ ΗΎΑΎѧѧѧѧѧѧѧϬΛΑϭΩΩѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟϩϭѧѧѧѧѧѧѧΟϭϟˬΫѧѧѧѧѧѧѧϓΎϧϣϟϭΎѧѧѧѧѧѧѧϣϭϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·έѧѧѧѧѧѧѧϳϏ

..الحدیثةالتكنولوجیاتقنیاتمنذلك
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:اللعبتعریف-1

Δ˰ѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰ ˰˰ ˰˰ ˰˰ ˰˰ ˰˰ ϐ˰ϟ:ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧγΣΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣوردϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϟΏέѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧΑϻ

έϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧυϧϣΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧοΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϟ.

.ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠΗوΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϠΗوϝϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϧˬΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟˬΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϟو

.έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟأيϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟέΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϟو

ϝѧѧѧѧѧѧѧϛΏϭѧѧѧѧѧѧѧόϠϣϪѧѧѧѧѧѧѧΑϭѧѧѧѧѧѧѧϬϓΔѧѧѧѧѧѧѧΑόϟϪѧѧѧѧѧѧѧϧϷوΩέѧѧѧѧѧѧѧϧϟΔѧѧѧѧѧѧѧΑόϟوΞϧέρѧѧѧѧѧѧѧηϟΔѧѧѧѧѧѧѧΑόϟو

ϡѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ.

ΎϳΣϼρѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ :ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϟέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϟϱΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟα έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΫϟ

ϙΎѧѧѧѧѧѧϧϫϭϑ ѧѧѧѧѧѧλ ϭϲѧѧѧѧѧѧϔϳέόΗ" :ΔѧѧѧѧѧѧϳϠϣϋΔѧѧѧѧѧѧϳϛϳϣΎϧϳΩέѧѧѧѧѧѧΑόΗϥѧѧѧѧѧѧϋΕΎѧѧѧѧѧѧΟΎΣΩέѧѧѧѧѧѧϔϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΛΎϣΗϣϟوϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϙϭϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϲϋϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΫϱέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΧϊ ϓΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟأوϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳϠόΗϟ

ϲѧѧѧѧѧѧϔϳϳϛΗϕѧѧѧѧѧѧϓϭϳα ϔϧѧѧѧѧѧѧϟأوϲΟέΎѧѧѧѧѧѧΧϊ ϓΩѧѧѧѧѧѧϟΎѧѧѧѧѧѧϧΎϳΣ.وέѧѧѧѧѧѧΑΗόϳΔϠϳѧѧѧѧѧѧγϭέΎѧѧѧѧѧѧΑϛϟ

ϑ ѧѧѧѧѧѧηϛϟϡϟΎѧѧѧѧѧѧϋϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϑ έѧѧѧѧѧѧόΗϠϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧΗΫوϰѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧϣϟΎϋوΩѧѧѧѧѧѧϬϣϳϩΩѧѧѧѧѧѧϧϋ

ϝΑѧѧѧѧѧѧѧγ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΑΕΫѧѧѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧѧѧϠϣΎϛΗϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓϝѧѧѧѧѧѧѧυϑ ϭέѧѧѧѧѧѧѧυΩΩί ѧѧѧѧѧѧѧΗΩѧѧѧѧѧѧѧϳϘόΗأوΩΩί ѧѧѧѧѧѧѧϳ

1."تكیفامعھ

ϑ έѧѧѧѧѧѧϋΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧϓϡϭѧѧѧѧѧѧϠόϟΔϳѧѧѧѧѧѧγϔϧϟΏѧѧѧѧѧѧόϠϟ"Ϫѧѧѧѧѧѧϧ́ΑΔѧѧѧѧѧѧϳϠϋΎϓΎѧѧѧѧѧѧϬϳέΟϳ

آخرحافزأيودونفقدللمتعةالجماعةأوالفرد

ΎѧѧѧѧѧѧϣϡѧѧѧѧѧѧΟόϣΕΎΣϠρѧѧѧѧѧѧλ ϣϡϭѧѧѧѧѧѧϠόϟΔѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϹΩѧѧѧѧѧѧϘϓϑ έѧѧѧѧѧѧϋΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϪѧѧѧѧѧѧϧ́Α

ϙέΗѧѧѧѧѧѧѧηΩέѧѧѧѧѧѧѧϔϟρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϲѧѧѧѧѧѧѧο ΎϳέأوϲѧѧѧѧѧѧѧΣϳϭέΗ،˯ϭѧѧѧѧѧѧѧγϥΎѧѧѧѧѧѧѧϛΎѧѧѧѧѧѧѧΑόϟέѧѧѧѧѧѧѧΣأو

.بھامعترفأنظمةوقوانینبموجبیتممنظمالعبا

ϲѧѧѧѧѧѧϓϥϳѧѧѧѧѧѧΣϪѧѧѧѧѧѧϓέϋα ϭϣΎѧѧѧѧѧѧϗΔѧѧѧѧѧѧϳΑέΗϟϪѧѧѧѧѧѧϔϟ̈́ϣϟΩϭѧѧѧѧѧѧΟGoodϪѧѧѧѧѧѧϧ́ΑρΎѧѧѧѧѧѧηϧϪѧѧѧѧѧѧΟϭϣ

وΔϳϠѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϟوέѧѧѧѧѧѧѧѧϳϏϪѧѧѧѧѧѧѧѧΟϭϣϪѧѧѧѧѧѧѧѧΑϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧѧѧΟϕѧѧѧѧѧѧѧѧϳϘΣΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟأو

1
//موقع األنترنت  www. P8clossroom.net/vb/showthreadodphp?t=13081:tth 2014نوفمبر 12یوم
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ϪϠϐΗѧѧѧѧѧѧѧγϳέΎѧѧѧѧѧѧѧΑϛϟΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧϋϡϬѧѧѧѧѧѧѧγϳϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧϳϣϧΗΕΎϳϠѧѧѧѧѧѧѧγϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷوϡϬΗΎϳѧѧѧѧѧѧѧλ Χη

1.الوجدانیةوالجسمیةوالعقلیةالمختلفةبأبعادھم

ϥѧѧѧѧѧѧѧϣϭتΕΎѧѧѧѧѧѧѧϔϳέόΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϪѧѧѧѧѧѧѧϧ:ϙѧѧѧѧѧѧѧϟΫρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϟέѧѧѧѧѧѧѧΣϟϱΫѧѧѧѧѧѧѧϟα έΎѧѧѧѧѧѧѧϣϳ

ˬϪѧѧѧѧѧѧѧΗΫϟΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭ:ϝѧѧѧѧѧѧѧϳϣϥѧѧѧѧѧѧѧϣϯ ϭѧѧѧѧѧѧѧϗϝϭѧѧѧѧѧѧѧϳϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧϫέΛϛϭΔѧѧѧѧѧѧѧϣϳϗϲѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑέΗϟ

ΔѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻΔϳѧѧѧѧѧѧο ΎϳέϟϭˬΔѧѧѧѧѧѧϳϘϠΧϟϭϭѧѧѧѧѧѧϬϓϙϭϠѧѧѧѧѧѧγϲѧѧѧѧѧѧόϳΑρϲΎѧѧѧѧѧѧϘϠΗϭέΩΎѧѧѧѧѧѧλϥѧѧѧѧѧѧϋ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧΑϏέι ΧѧѧѧѧѧѧѧѧηϟأوΔѧѧѧѧѧѧѧѧϋΎϣΟϟ.ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϔϓέϐѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϝѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϳϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

.الجماعياللعبإلىمیلھزادالسنبھتقدمتوكلمااالنفرادي

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϭϣأنΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϳέόΗϟΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϣΎϘϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛϼΛϟϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔΗΗϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋان

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧϛأوέѧѧѧѧѧѧѧϳϏϪѧѧѧѧѧѧѧΟϭϣϑ ΩѧѧѧѧѧѧѧϬϳϳϭέѧѧѧѧѧѧѧΗϠϟوΔѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟوΔϳϠѧѧѧѧѧѧѧγΗϟΔϓΎѧѧѧѧѧѧѧο ·ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·

ϪѧѧѧѧѧѧѧϧϭϛΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧγϭϭѧѧѧѧѧѧѧϣϧϠϟوϡϠόΗѧѧѧѧѧѧѧϟϭѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟˬϩΩΎѧѧѧѧѧѧѧόΆΑΔѧѧѧѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟϡϠόΗѧѧѧѧѧѧѧϟϑ ѧѧѧѧѧѧѧϠΗΧϣΑ

.أشكالھ

Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϣ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϠϋα ϔϧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘϓϭϟϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧΣΎѧѧѧѧѧѧѧѧο ϳϡϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔϳέόΗΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

ϪѧѧѧѧѧѧѧϔΎυϭϭ،ΩѧѧѧѧѧѧѧϘϓϡΩѧѧѧѧѧѧѧϗϙϭϟέΎѧѧѧѧѧѧѧϫΎѧѧѧѧѧѧѧϔϳέόΗΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϩΩ̈́ѧѧѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧѧѧϧ"ρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧدون

έΎѧѧѧѧѧѧѧΑΗϋΞΎѧѧѧѧѧѧѧΗϧϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟϕѧѧѧѧѧѧѧϘΣΗΗΔѧѧѧѧѧѧѧϳΎϬϧϟ،وί ѧѧѧѧѧѧѧϳϣΗϳΫѧѧѧѧѧѧѧϫρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳΎϘϠΗϟΎΑ

."الخارجياإلكراهالقوةوالضغطعنبعیدا

έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϠΑϯ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓأنΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ"ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϟϱΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϱΩ̈́ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·

.نفسھاللعبمننبالذيالرضاعلىالحصول

Ύѧѧѧѧѧѧѧϣϑ ѧѧѧѧѧѧѧϳέόΗέϭϠϳΎѧѧѧѧѧѧѧΗΏϫΫѧѧѧѧѧѧѧϳϓϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·أنΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭѧѧѧѧѧѧѧϫα ΎѧѧѧѧѧѧѧϔϧΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣϟ

ΔΑѧѧѧѧѧѧѧѧγϧϟΎΑϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϠϟ،α ϳϟϭԩϬΗΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣΩέѧѧѧѧѧѧѧѧΟϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳέρΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧο ϣΗϟΕѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭϟϝΎϐѧѧѧѧѧѧѧѧηϭ

ΕΫѧѧѧѧѧѧѧѧϟ،ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎϓϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϠϟϭѧѧѧѧѧѧѧѧϫϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϛϳϭέѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟوϑ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϛΗγϹوέѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑόΗϟ

.الترویحيوالذاتي

ϪѧѧѧѧѧѧѧѧϓέϋϭΏϭΗέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϫϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧ́Αأي˯ϲѧѧѧѧѧѧѧѧηϪѧѧѧѧѧѧѧѧϠόϔϳϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟΎϣΩѧѧѧѧѧѧѧѧϧϋالϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳ

ΎѧѧѧѧѧѧѧϣΎϧأوϝѧѧѧѧѧѧѧϛ́ ϳϻوالϡϭѧѧѧѧѧѧѧϘϳϱ ѧ́ѧѧѧѧѧѧΑϝѧѧѧѧѧѧѧϣϋϲѧѧѧѧѧѧѧϧϳΗϭέϪΑΎѧѧѧѧѧѧѧηϣϙϟΫѧѧѧѧѧѧѧϟ،ϭѧѧѧѧѧѧѧϫϭ

1
185:،  ص 2002،عمان  ، 1مفید نجیب حواشین ، زیدان نجیب حواشین ، إرشاد الطفل وتوجیھیھ ، دار الفكر للنشرو التوزیع  ، ط
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ϝΎϐѧѧѧѧѧѧηϧϱΩѧѧѧѧѧѧΟϥϣί ѧѧѧѧѧѧΗϳϊ ѧѧѧѧѧѧϣϭѧѧѧѧѧѧϣϧϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϲѧѧѧѧѧѧϠϘόϟϲϣѧѧѧѧѧѧγΟϟϭϝѧѧѧѧѧѧϣΎϛΗΗϭϥѧѧѧѧѧѧϣ

.العاطفیةواالجتماعیةفعالیاتھخاللھ

ϑ Ύѧѧѧѧѧѧο α ϭϳϟΎѧѧѧѧѧѧϛΩѧѧѧѧѧѧόΑΩѧѧѧѧѧѧϳΩΟϲѧѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧѧϔϳέόΗΏѧѧѧѧѧѧόϠϟέϳѧѧѧѧѧѧηϣϰѧѧѧѧѧѧϟ·Ϫѧѧѧѧѧѧϧ

ρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧέѧѧѧѧѧѧѧΣα έΎѧѧѧѧѧѧѧϣϳϥϭΩѧѧѧѧѧѧѧΑέѧѧѧѧѧѧѧϬϗوϱΩ̈́ѧѧѧѧѧѧѧϳϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·έϭέѧѧѧѧѧѧѧγϟΩѧѧѧѧѧѧѧϣΗόϳϭϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

ϝѧѧѧѧѧϳΧΗϟΙ ѧѧѧѧѧѧϳΣν ϭѧѧѧѧѧόϳέѧѧѧѧѧѧϳΛϛΎѧѧѧѧѧѧϣϋϪѧѧѧѧѧΟϭϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϘϳϘΣϟأوϊ ѧѧѧѧѧѧϗϭϟ،

ΎѧѧѧѧѧѧϣϲѧѧѧѧѧѧϠϳϛΩѧѧѧѧѧѧϘϓϑ έѧѧѧѧѧѧϋΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϪѧѧѧѧѧѧϧ́Α:ϭѧѧѧѧѧѧϫأولρΎѧѧѧѧѧѧηϧέѧѧѧѧѧѧΑόϧϪѧѧѧѧѧѧΑϥѧѧѧѧѧѧϋ

1.نفسھعنالفردتعبیروسیلةاللعببأنویقول)fun.(المرح

ΩѧѧѧѧѧѧϘϟέѧѧѧѧѧѧΑϋϭѧѧѧѧѧѧγϭέϲѧѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧѧέΔѧѧѧѧѧѧϳϭΑέΗϟϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϳΑέΗϟϡϳѧѧѧѧѧѧϠόΗϟϭϪѧѧѧѧѧѧϟϭϘΑ

)ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϟϲѧѧѧѧѧѧѧΑέϧϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑέΗΔϣϳϠѧѧѧѧѧѧѧγΔΣϳΣѧѧѧѧѧѧѧλ ϭϲѧѧѧѧѧѧѧϐΑϧϳϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϥϳΑέѧѧѧѧѧѧѧϣϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩϭϡϬϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋϡϬϟϭѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϭϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧѧѧѧΧΔѧѧѧѧѧѧѧѧυΣϼϣΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

ϥϭѧѧѧѧѧѧѧϣϭϘϳϪѧѧѧѧѧѧѧΑϥѧѧѧѧѧѧѧϣΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧγέΎϣϣϭΔѧѧѧѧѧѧѧϳϣϭϳϙϟΫѧѧѧѧѧѧѧϛانΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑέΗϟΏѧѧѧѧѧѧѧΟϳان

2)والمیولالرغباتترضي

ΩѧѧѧѧѧѧѧϗϭأوردΩϧѧѧѧѧѧѧѧγέϭϣϲѧѧѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧѧѧΑΎΗϛIntroduction to using

Games in Educatio

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑϋϥѧѧѧѧѧѧѧѧϋϝϼϐΗѧѧѧѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎρϡѧѧѧѧѧѧѧѧγΟϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΣϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧϠΟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟΔϳѧѧѧѧѧѧѧγϔϧϟΩέѧѧѧѧѧѧѧϔϠϟ,ϡΗѧѧѧѧѧѧѧϳϻϭΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟدونΔѧѧѧѧѧѧѧϗΎρΔѧѧѧѧѧѧѧϳϧϫΫأوΔѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΣو

.جسمیة

Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϣϛϭϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧο ϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧ́Α:ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣأوΔϠѧѧѧѧѧѧѧѧγϠγϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϟ

Ωѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϘΑΔϳϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϟ,أوϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔϋέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟوΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔΧϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓϝϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΗ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϷ

.فیھاالتصرفأوواستعمالھا

Ωѧѧѧѧѧѧѧλ ϘϳϭϪѧѧѧѧѧѧѧΑϙϟΫѧѧѧѧѧѧѧϛ" :ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧѧѧϠϣόϧΎѧѧѧѧѧѧѧϧέΎϳΗΧΎΑϲѧѧѧѧѧѧѧϓΕѧѧѧѧѧѧѧϗϭύέѧѧѧѧѧѧѧϔϟ.

ΩѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧϠϣόϧΎϣΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧέΎϳΗΧΎΑΩέѧѧѧѧѧѧѧѧΟϣϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟέѧѧѧѧѧѧѧѧΛϛΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΟ·ϡѧѧѧѧѧѧѧѧγΟϠϟو

1
188مفید نجیب حواشین ، زیدان نجیب حواشین ، مرجع سبق ذكره ، ص  

http://www.alnoor.se/article.asp?id=101822#sthash.K5xwr7qc.dpufSee:موقع األنترنت 2 more at: یوم
22:00على الساعة 17.03.2015
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ϝѧѧѧѧѧѧϘόϟϥѧѧѧѧѧѧϣٱيϝѧѧѧѧѧѧϣϋϱΩΎѧѧѧѧѧѧϋέѧѧѧѧѧѧϳϏأنΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϭѧѧѧѧѧѧϠΧϥѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧϛέέѧѧѧѧѧѧο ,

ϭѧѧѧѧѧѧѧϫϭϝѧѧѧѧѧѧѧϣϋالΩѧѧѧѧѧѧѧλ ϘϳϪѧѧѧѧѧѧѧϧϣإالΩέѧѧѧѧѧѧѧΟϣρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϟϪѧѧѧѧѧѧѧγϔϧوالϰѧѧѧѧѧѧѧΟέϳϪѧѧѧѧѧѧѧϧϣ

ωΎΗϣΗѧѧѧѧѧγϻϪѧѧѧѧѧѧΑϝϭѧѧѧѧѧѧϘΗϭ˯ΎѧѧѧѧѧѧϣϠϋ˯ΎѧѧѧѧѧѧϳΣϷϰѧѧѧѧѧѧϠϋأنΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΩѧѧѧѧѧѧϧϋϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷΔѧѧѧѧѧѧϳϬϳ

.كبارایصبحونعندمابھاسیقومونالتيلألدوار

-ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϼϓ:ϩέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΗϋΎΑأولϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣأدركΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳϘϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣόϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

Ι ѧѧѧѧѧѧϳΣϥΎѧѧѧѧѧѧϛωί ϭѧѧѧѧѧѧϳΡΎѧѧѧѧѧѧϔΗϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷϡϬϣϠόϳѧѧѧѧѧѧϟΏΎѧѧѧѧѧѧγΣϟ,Ύѧѧѧѧѧѧϣϛϱέѧѧѧѧѧѧϳ

جدیایستعملونھاالتيباألشیاءاألطفالتشجیعضرورة"أرسطو"

-ΕέѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέϫέѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϧΑγ:ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟ.إنϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷ

ϥϭѧѧѧѧѧΑόϠϳϑ ϳέѧѧѧѧѧѧλ ΗϟΔѧѧѧѧѧϗΎρϟوϱΫѧѧѧѧѧѧϟϕѧѧѧѧѧѧϠρϪѧѧѧѧѧϳϠϋΎѧѧѧѧѧѧϣϳϓΩѧѧѧѧѧόΑΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϑ ϳέѧѧѧѧѧѧλ Η

ΔѧѧѧѧѧѧϗΎρϟΓΩѧѧѧѧѧѧί ϟϲѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧόϠϟ,أنوϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϝѧѧѧѧѧѧΑϘϳϲѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧϟΎϐϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋΏѧѧѧѧѧѧϠρ

ΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷϭѧѧѧѧѧѧϫϭϙѧѧѧѧѧѧϬϧϣوΏѧѧѧѧѧѧόΗϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϟΎΣϥϭѧѧѧѧѧѧϛϳΝϭѧѧѧѧѧѧΣΎѧѧѧѧѧѧϣϳϓΩѧѧѧѧѧѧόΑϰѧѧѧѧѧѧϟ·

ΔΣέΗѧѧѧѧѧѧѧѧγوϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧϧϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϟوϑ ϳέѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗρΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϟϱΫѧѧѧѧѧѧѧѧϟϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧλ

.السابقةاأللعابفياألساس

-ϥΎѧѧѧѧѧѧΟϪѧѧѧѧѧѧϳΟΎϳΑ:ϯ έѧѧѧѧѧѧϳإذاϡѧѧѧѧѧѧϠόΗϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϝѧѧѧѧѧѧϣϋΊ ϳѧѧѧѧѧѧηϪѧѧѧѧѧѧϧΈϓϩΩѧѧѧѧѧѧϳόϳ

1.اللعبھوفھذاتكراراومرارا

ϪѧѧѧѧѧѧѧѧϓέόϳϭϪѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟΎϳΑ:ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϪϳϠϛѧѧѧѧѧѧѧѧηΑϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧγΎγϷϥϳέѧѧѧѧѧѧѧѧϣΗϛϲѧѧѧѧѧѧѧѧγΣو

ϲѧѧѧѧѧѧѧϛέΣوΔѧѧѧѧѧѧѧγέΎϣϣϛΔѧѧѧѧѧѧѧϳί ϣέΩѧѧѧѧѧѧѧόϳΎΑΎόϳΗѧѧѧѧѧѧѧγϊ ѧѧѧѧѧѧѧϗϭϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϟϲΗΫѧѧѧѧѧѧѧϟإذ

Ωϭί ѧѧѧѧѧѧѧϳΫѧѧѧѧѧѧѧϫρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϟϪѧѧѧѧѧѧѧΫϐΑϱέϭέѧѧѧѧѧѧѧο ϟϝϭѧѧѧѧѧѧѧΣϳϭϊ ѧѧѧѧѧѧѧϗϭϟΏѧѧѧѧѧѧѧγΣΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳΟΎΣϟ

ΓΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧϸϟ,ΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭϭѧѧѧѧѧѧѧѧϫΏΑѧѧѧѧѧѧѧѧγϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓأنΞϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑέΗϟΔρѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϟ

έΎϐѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ϡϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ΗϘΗΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϠϛΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭί ΗϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷΎΑΕϭΩϷΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΔΑѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϧϣϟ

ϡϬϧѧѧѧѧѧѧϛϣΗϟϥѧѧѧѧѧѧϣأنϭΑϋϭΗΗѧѧѧѧѧѧγϳϥѧѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧѧΧΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϊ ΎѧѧѧѧѧѧϗϭΔѧѧѧѧѧѧϳέϛϓϲѧѧѧѧѧѧϧΑΗϥϭΩѧѧѧѧѧѧΑ

.2الطفللذكاءبالنسبةخارجیةذلك

1
، 1997،لبنان ، 1نشر والتوزیع ، طمحمد أیوب شحیمي ، اإلرشاد النفسي اإلجتماعي لدى األطفال ،دار الفكر اللبناني لل

)154، 153،156(ص

2
52:، ص2004، عمان ، األردن ،1نبیل عبد الھادي ، سیكولوجیة اللعب ، دار وائل للنشر و التوزیع ،ط
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_Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϣϛϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧόϳϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧρΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϪѧѧѧѧѧѧѧѧΟϭϣϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧΑϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷ

.الوجدانیةوالجسمیةوالعقلیةوقدراتھمسلوكھملتنمیة

ΔѧѧѧѧѧѧϳϠϣϋΔѧѧѧѧѧѧϳϛϳϣΎϧϳΩέѧѧѧѧѧѧΑόΗϥѧѧѧѧѧѧϋΕΎѧѧѧѧѧѧΟΎΣΩέѧѧѧѧѧѧϔϟΔѧѧѧѧѧѧϠΛΎϣΗϣϟوϭѧѧѧѧѧѧϫϙϭϠѧѧѧѧѧѧγ

ϲϋϭѧѧѧѧѧѧѧѧρϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗΫϱέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΗΧϊ ϓΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟأوϲѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳϠόΗϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϔϳϳϛΗϕѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭϳα ϔϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟأو

ϲΟέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΧϊ ϓΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϳΣ.وέѧѧѧѧѧѧѧѧΑΗόϳΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϭέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑϛϟϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧηϛϟϡϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟ

ϑ έѧѧѧѧѧѧѧόΗϠϟϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧѧΗΫوϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧѧϣϟΎϋوΩѧѧѧѧѧѧѧϬϣϳϩΩѧѧѧѧѧѧѧϧϋϝΑѧѧѧѧѧѧѧγ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΑΕΫѧѧѧѧѧѧѧϟ

1."تكیفامعھیزدادأوتعقیداتزدادظروفظلفيالمتكاملة

:اللعبأھمیة-2

-:التالیةللحقائقاللعبأھمیةوترجع

1-ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓإدراكϡϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟρϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϣϟΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϭ

ϑ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϛΗγϻϪѧѧѧѧѧѧѧѧΗΫϪѧѧѧѧѧѧѧѧΗέΩϗϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣΎϧΗϣϟ،وأداةΔѧѧѧѧѧѧѧѧόϓΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϠϟϥϣѧѧѧѧѧѧѧѧο ΗΗ

ΔρѧѧѧѧѧѧѧѧηϧΔѧѧѧѧѧѧѧѧϓΎϛΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣόϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϘόϟ،ΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϭέέѧѧѧѧѧѧѧѧΣΗϠϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣί ѧѧѧѧѧѧѧѧϛέϣΗϟ

ϝϭѧѧѧѧѧѧΣΕΫѧѧѧѧѧѧϟ،ΔϠϳѧѧѧѧѧѧγϭϭϡѧѧѧѧѧѧϠόΗΔѧѧѧѧѧѧϟΎόϓϲѧѧѧѧѧѧϣϧΗΔѧѧѧѧѧѧϓΎϛΕέΎѧѧѧѧѧѧϬϣϟΔϳѧѧѧѧѧѧγΣϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΣϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϐϠϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓέόϣϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϟΎόϔϧϻϭϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΣϭ

2.االنفعاالتلتفریغساحةكذلكوھو،االبتكاریةالقدرات

2-ΔѧѧѧѧѧѧϛέΣϝѧѧѧѧѧѧϔρϟ˯ΎѧѧѧѧѧѧϧΛΏѧѧѧѧѧѧόϠϟέѧѧѧѧѧѧϬυϣϥѧѧѧѧѧѧϣέϫΎѧѧѧѧѧѧυϣϪѧѧѧѧѧѧΗϳϭϳΣϪΗΣѧѧѧѧѧѧλ ϭ،

έѧѧѧѧѧѧΛϛϭΎѧѧѧѧѧѧϣΉΩѧѧѧѧѧѧΗΑΗϩΫѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧϛέΣϟϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϠΣέϣΔѧѧѧѧѧѧϟϭϔρϟΓέѧѧѧѧѧѧϛΑϣϟϲѧѧѧѧѧѧΗϟ

ϥϭѧѧѧѧѧѧѧϛϳΎѧѧѧѧѧѧѧϬϳϓΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΔѧѧѧѧѧѧѧόϳΑρΔѧѧѧѧѧѧѧϳέρϓϲѧѧѧѧѧѧѧϓϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟΫѧѧѧѧѧѧѧϟϥѧѧѧѧѧѧѧϣϓΓέΩѧѧѧѧѧѧѧϗ

ϕϟΎѧѧѧѧѧѧѧΧϟأنϝѧѧѧѧѧѧѧόΟΔѧѧѧѧѧѧѧϟϭϔρΔϳέѧѧѧѧѧѧѧηΑϟϝϭѧѧѧѧѧѧѧρΕϻϭѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑΕΎѧѧѧѧѧѧѧϧΎϛϟ

ΔѧѧѧѧѧϳΣϟ،ΩѧѧѧѧѧϗϭϝѧѧѧѧѧόΟΏѧѧѧѧѧόϠϟΔѧѧѧѧѧϛέΣϟϭϯ ΩѧѧѧѧѧϟϝѧѧѧѧѧϔρϟΓί ѧѧѧѧѧϳέϏϲѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧγϔϧ

ΩϋΎѧѧѧѧѧѧγϳϟΕϼѧѧѧѧѧѧο ϋϪϣѧѧѧѧѧѧγΟϪΑΎѧѧѧѧѧѧλ ϋϭϝѧѧѧѧѧѧϛϭ˯ί ѧѧѧѧѧѧΟϪѧѧѧѧѧѧϳϓϰѧѧѧѧѧѧϠϋϭѧѧѧѧѧѧϣϧϟ،

ΎѧѧѧѧѧϧΑϡѧѧѧѧѧѧγΟϝѧѧѧѧѧϔρϟϥϭѧѧѧѧѧѧϛϳέѧѧѧѧѧѧΛϛ�˱ϭѧѧѧѧѧϣϧϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϠΣέϣΔѧѧѧѧѧѧϟϭϔρϟϥѧѧѧѧѧѧϋ˯أي

1
153محمد أیوب شحیمي  ، سبق ذكره ، ص 

2
165، ص، 2006،الكویت  ، 1مصطفي أبو أسعد ، األطفال المزعجون ، شركة اإلبداع الفكر للنشر و التوزیع ، ط
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ΎѧѧѧѧѧѧϫέϳϏϥѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧΣέϣέѧѧѧѧѧѧϣϋϥΎѧѧѧѧѧѧγϧϹ.ϥѧѧѧѧѧѧϛϣϳϭΔѧѧѧѧѧѧυΣϼϣϭѧѧѧѧѧѧϣϧϡѧѧѧѧѧѧγΟ

ϝѧѧѧѧѧϔρϟϪѧѧѧѧѧϛέΩ·ϭ�˱ΎѧѧѧѧѧόϣϥѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧΗΎϛέΣ˯ΎѧѧѧѧѧϧΛΏѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧΗϟέѧѧѧѧѧϬυΗ˵Δѧѧѧѧѧϗϼόϟ

.1الحركيونشاطھالحسيإدراكھبین

3-ΏѧѧѧѧѧѧόϟϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϝѧѧѧѧѧѧΧΩΓέѧѧѧѧѧѧγϷΎѧѧѧѧѧѧϣϭρΑΗέѧѧѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧѧѧϬΑϥѧѧѧѧѧѧϣΩΩѧѧѧѧѧѧϋ·ϥϳέѧѧѧѧѧѧϣΗϭ

ΕέΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘϠϟΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϟϭأوα ϳѧѧѧѧѧѧѧѧϔϧΗϥѧѧѧѧѧѧѧѧϋΕΎϋέѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟأوϕѧѧѧѧѧѧѧѧϠϘϟ،ϭѧѧѧѧѧѧѧѧϬϓ

�˱Ύѧѧѧѧѧѧѧѧο ϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧϟدورهϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗΏѧѧѧѧѧѧѧѧΣϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧυϧϟϝѧѧѧѧѧѧѧѧΛϣΗϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭ

˯ΎϳѧѧѧѧѧѧηϷ�˱Ύόѧѧѧѧѧѧο ϭ�˱Ύѧѧѧѧѧѧϧϳόϣϲѧѧѧѧѧѧϓϥϣί ѧѧѧѧѧѧϟأوϥΎѧѧѧѧѧѧϛϣϟ�˯˱ΎѧѧѧѧѧѧϧΑϰѧѧѧѧѧѧϠϋΩѧѧѧѧѧѧϋϭϗ،

ϡΎѧѧѧѧѧѧϣΗ·ϭΫѧѧѧѧѧѧϫϡΎѧѧѧѧѧѧυϧϟϪΑΣѧѧѧѧѧѧλ ϳέϭόѧѧѧѧѧѧηϡΎΟѧѧѧѧѧѧγϧϻΎΑوإدراكϪѧѧѧѧѧѧϟ.ϝѧѧѧѧѧѧϳϣϭ

ϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϡΎѧѧѧѧѧѧυϧϟΔѧѧѧѧѧѧϳϠϣϋΔѧѧѧѧѧѧϳϔϳϘΛΗΔѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟΕΑέѧѧѧѧѧѧγΗΎѧѧѧѧѧѧϫέΩϭΑϥѧѧѧѧѧѧϣ

ΔѧѧѧѧѧѧѧγΩϧϫϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧΑϣϟΙ ΎѧѧѧѧѧѧѧΛϷϭˬα ѧѧѧѧѧѧѧΑϼϣϟϭΫѧѧѧѧѧѧѧϫϭϝѧѧѧѧѧѧѧόΟϳϡΎѧѧѧѧѧѧѧυϧϟالΩѧѧѧѧѧѧѧόΗΑϳ

ϥѧѧѧѧѧѧѧϋϰѧѧѧѧѧѧѧϧόϣϟϕѧѧѧѧѧѧѧϠρϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧϣϧ·ϭϭѧѧѧѧѧѧѧϫϡΎѧѧѧѧѧѧѧυϧΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻΓέѧѧѧѧѧѧѧϳΑϛϟ

.الطفلفیھایحیاالتي

4-έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΗόϳΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ�˱ϼΧΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠΣΗϭϡϬΗΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Χη

ι ϳΧѧѧѧѧѧѧѧηΗϭΏΎΑѧѧѧѧѧѧѧγΎѧѧѧѧѧѧѧϣϥϭϧΎѧѧѧѧѧѧѧόϳϥѧѧѧѧѧѧѧϣΕϼϛѧѧѧѧѧѧѧηϣΔѧѧѧѧѧѧѧϳϟΎόϔϧϝѧѧѧѧѧѧѧλ Ηϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·

ϯ ϭΗѧѧѧѧѧѧγϣν έѧѧѧѧѧѧϣϷΔϳѧѧѧѧѧѧγϔϧϟΫѧѧѧѧѧѧΧΗϳϭ˯ΎѧѧѧѧѧѧΑρα ϔϧѧѧѧѧѧѧϟϥѧѧѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΔϠϳѧѧѧѧѧѧγϭ

ΝϼѧѧѧѧѧѧѧόϠϟέѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛϟϥѧѧѧѧѧѧѧϣΕΎΑέρѧѧѧѧѧѧѧο ϻΔѧѧѧѧѧѧѧϳϟΎόϔϧϻϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϳϧΎόϳϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷ

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϪΗϳΟѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϑألن ѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϛϧΗϓϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΎΑϏέ

ϪѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭϳϣϭϪѧѧѧѧѧѧѧѧΗΎϫΎΟΗϭ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϘϠΗϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧΑϳϭϪϛϭϠѧѧѧѧѧѧѧѧγ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳόϳΑρϙϟΫѧѧѧѧѧѧѧѧΑϭϥѧѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳ

مشكالتمنیعانيماتفسیر

ϝѧѧѧѧѧѧϳϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧόϳΑρϟϩΩѧѧѧѧѧѧѧΣϭϭѧѧѧѧѧѧѧϫϱΫѧѧѧѧѧѧѧϟϊإن-5 ϓΩѧѧѧѧѧѧѧϳϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟΔѧѧѧѧѧѧѧϟϭί ϣϟΔѧѧѧѧѧѧѧΑόϠϟ

.غریزيونشاططبیعیةظاھرةاللعبةأنباعتبار

ϝѧѧѧѧѧѧϔρϟΩѧѧѧѧѧѧΟϳϲѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΔѧѧѧѧѧѧλإن-6 έϓΔѧѧѧѧѧѧϛέΣϠϟρΎѧѧѧѧѧѧηϧϟϭέѧѧѧѧѧѧϳΑόΗϟϭϥѧѧѧѧѧѧϋ

.واالستمتاعوالسعادةوالسرورالمرحلھیحققبماالنفس

1
165مصطفى أبو سعد ،سبق ذكره ، ص 



الفصل الثاني                                                 ماھیة األلعاب اإللكترونیة 

43

7-Ϫѧѧѧѧѧѧϧϊ ΑѧѧѧѧѧѧηϳΔѧѧѧѧѧѧΟΎΣΔϳѧѧѧѧѧѧγΎγϝѧѧѧѧѧѧϔρϠϟΏΎѧѧѧѧѧѧγΗϛϻΓέѧѧѧѧѧѧΑΧϟΔϠϳѧѧѧѧѧѧγϭϭΫΎϔϧΗѧѧѧѧѧѧγϻ

.الزائدةالطاقة

.الطفلعندواالنفعاليالجسميالتوترعنینفس-8

.الطفلحیاةفيوالتنوعالخصوبةیدخل-9

10-ΏΫѧѧѧѧѧѧѧΟϳϩΎѧѧѧѧѧѧѧΑΗϧϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϡϠόΗѧѧѧѧѧѧѧϟ،ϡϠόΗϟΎѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎΑέϓϭѧѧѧѧѧѧѧϳ

1.نفسھتلقاءمنالعملإلىفیھیندفعطلیقاً جواً للطفل

11-ϪѧѧѧѧѧѧѧѧϟέϳΛ́ѧѧѧѧѧѧѧѧΗέѧѧѧѧѧѧѧѧηΎΑϣϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΧηϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϧί ΗϣϟϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϠϟ

ΎѧѧѧѧѧѧѧϬΗϳϣϧΗϭϭѧѧѧѧѧѧѧϫϭν έѧѧѧѧѧѧѧϐϟϲѧѧѧѧѧѧѧγΎγϷΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϡυϧѧѧѧѧѧѧѧϣϟ،إذΩϋΎѧѧѧѧѧѧѧγϳΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

ϡυϧѧѧѧѧѧѧѧϣϟέΩѧѧѧѧѧѧѧϘΑέѧѧѧѧѧѧѧϓϭϲѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧϳϭϘΗϡѧѧѧѧѧѧѧγΟϟϥϳѧѧѧѧѧѧѧγΣΗϭΔΣѧѧѧѧѧѧѧλ ϟΔѧѧѧѧѧѧѧϣΎόϟ،

ϡϫΎѧѧѧѧѧѧγϳϭϲѧѧѧѧѧѧϓΓΩϋΎѧѧѧѧѧѧγϣϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋϭѧѧѧѧѧѧϣϧϟϲѧѧѧѧѧѧϠϘόϟϲѧѧѧѧѧѧϘϠΧϟϭΔѧѧѧѧѧѧΣΎΗ·ϭΔѧѧѧѧѧѧλ έϔϟ

.الجماعيللتعبیر

12-ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϩέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛϡϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧυόϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϧΗΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΧηϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ،

Δϳѧѧѧѧѧѧѧλ ΧηϟΎϓΔѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻΔѧѧѧѧѧѧѧϧί Ηϣϟα ΎѧѧѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧѧѧϗϼόϟΔѧѧѧѧѧѧѧΑϳρϟϊ ѧѧѧѧѧѧѧϣέѧѧѧѧѧѧѧϳϐϟ،

.الطفلحیاةسریعتبرالجماعةمعواللعب

13-ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϛأنΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϝѧѧѧѧѧѧѧϣόϳϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧϳϭϘΗإرادةϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϪΗϣϳϛѧѧѧѧѧѧѧηϭ،

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϡѧѧѧѧѧѧѧѧϠόϳϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϡίأنإذ ѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϻΔѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϠϟΎΑΩѧѧѧѧѧѧѧѧϳϘΗϟϭΎϫΩѧѧѧѧѧѧѧѧϋϭϘΑΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϛ

ϪѧѧѧѧѧѧѧϣϠόϳΓέΩѧѧѧѧѧѧѧϘϟϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϝѧѧѧѧѧѧѧϣΣΗϟέΑѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϭΙ ѧѧѧѧѧѧѧϳΣϥѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳέΎѧѧѧѧѧѧѧΑΗϋΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

ΔѧѧѧѧѧѧΑΎΛϣΑΔѧѧѧѧѧѧγέΩϣΔѧѧѧѧѧѧϳΗΎϳΣϡϠόΗѧѧѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧѧѧϬϧϣϝѧѧѧѧѧѧϔρϟωΎϳѧѧѧѧѧѧλ ϧϻΩѧѧѧѧѧѧϳϘΗϟϭΉΩΎѧѧѧѧѧѧΑϣΑ

2.وتقدیرھماآلخرینحقوقاحتراموبالتاليونظمھاللعب

1
www.alnoor.se/article.asp?id=101822#sthash.K5xwr7qc.dpufhttp:See//:موقع األنترنت  more at: یوم

22:00على الساعة 17.03.2015

2
، عمان ،األردن ، 1محمد عبد الرحیم عدس ، مدخل إلى ریاض األطفال  ،دار الفكر للفكر للطباعة و النشر و التوزیع ،ط 

137، ص2001
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-:اللعبووظائفأنواع-3

3-1ωϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ:

1-ΏѧѧѧѧόϠϟϲϧΩѧѧѧѧΑϟ:ϥѧѧѧѧϣέѧѧѧѧΛϛωϭѧѧѧѧϧΏѧѧѧѧόϠϟ�˱Ύϋϭϳѧѧѧѧηϯ ΩѧѧѧѧϟϝΎѧѧѧѧϔρϷ،

ϥѧѧѧѧѧϛϣϳϭΔѧѧѧѧѧυΣϼϣΫѧѧѧѧѧϫωϭѧѧѧѧѧϧϟϥѧѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧѧόϠϟέϭѧѧѧѧѧρΗϳϥѧѧѧѧѧϣρϳѧѧѧѧѧγΑϟϲΎѧѧѧѧѧϘϠΗϟϭ

ϱΩέѧѧѧѧϔϟϭϰѧѧѧѧϟ·ΏΎѧѧѧѧόϟϷέѧѧѧѧΛϛϷ�˱ΎѧѧѧѧϣϳυϧΗΔѧѧѧѧϳϋΎϣΟϭϰѧѧѧѧϠϋϭѧѧѧѧΣϧϟϲϟΎѧѧѧѧΗϟ:-

-ΏѧѧѧόϠϟϲѧѧѧγΣϟϲѧѧѧϛέΣϟ:إنΕΎϳΩѧѧѧΑΕΎρΎѧѧѧηϧΏѧѧѧόϠϟΩѧѧѧΑΗϊ ѧѧѧϣϝѧѧѧϔρϟ

ϲѧѧѧϓϩέϭϬѧѧѧηϰѧѧѧϟϭϷΙ ѧѧѧϳΣϥϭѧѧѧϛϳΏѧѧѧόϠϟρΎѧѧѧηϧέѧѧѧΣϲΎѧѧѧϘϠΗϭϡϭѧѧѧϘϳϪѧѧѧΑϝѧѧѧϔρϟ

ϕϭѧѧѧϔΗϳϭϪѧѧѧΑϑ ѧѧѧϗϭΗϳϭϪѧѧѧϧϋϰѧѧѧΗϣΏѧѧѧϏέϭѧѧѧϫϭρΎѧѧѧηϧϱΩέѧѧѧϓϲѧѧѧϓϪѧѧѧϣυόϣ.

ϥϭѧѧѧѧѧϛΗϭΕΎρΎѧѧѧѧѧѧηϧΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΎѧѧѧѧѧѧϬΗϳΑϟΎϏϪϳϓΎѧѧѧѧѧѧηϛΗγΔϳϋϼρΗѧѧѧѧѧѧγϭϝѧѧѧѧѧѧλ ΣϳΎѧѧѧѧѧѧϬϳϓ

ϝѧѧѧϔρϟϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧΟϬΑϟΔѧѧѧόΗϣϟϭϲѧѧѧϓΓέΎΛΗѧѧѧγϪѧѧѧγϭΣΔѧѧѧΟϟΎόϣϭ˯ΎϳѧѧѧηϷΎѧѧѧϬϟϭΎϧΗϭ

Ϫѧѧѧѧѧϓέρ Ά،ωί ѧѧѧѧѧϧϳϭϝѧѧѧѧѧϔρϟϲѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧόϠϟϲϋϼρΗѧѧѧѧѧγϻϰѧѧѧѧѧϟ·έϳϣΩѧѧѧѧѧΗ˯ΎϳѧѧѧѧѧηϷ

ΎϬΑΫѧѧѧѧΟΑϑ ѧѧѧѧϧόΑأو˯ΎѧѧѧѧϘϟϹΎѧѧѧѧϬΑ�˱ΩѧѧѧѧϳόΑ،ΎѧѧѧѧϧϧϛϣϳϭأنϡѧѧѧѧγϘϧΏѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧγΣϟ

ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·:

1.الكاملاإلراديالتحكمتسبقالتيالھادفةغیرالحركات-أ

ϑذاتأوΔρѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎΟϔϟέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϏΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΩΎϬϟ-ب ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϷέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϏ

ΔΣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭϟ.

ΔρѧѧѧѧѧѧηϧϷΓέέѧѧѧѧѧѧϛΗϣϟϲѧѧѧѧѧѧΗϟϝϣѧѧѧѧѧѧηΗΔѧѧѧѧѧѧγέΎϣϣϟΔѧѧѧѧѧѧϳΎϘϠΗϟΕΎѧѧѧѧѧѧϛέΣϠϟ�˱˯ΩѧѧѧѧѧѧΑϥѧѧѧѧѧѧϣ-ج

ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϟΓέέѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗϣϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳέΎΑΟϹϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϲѧѧѧѧѧѧѧѧηϣϟϕϠѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧϓΩΎϬϟ

ϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϥѧѧѧѧѧѧѧѧγϥϳΗϧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟأوΔѧѧѧѧѧѧѧѧΛϼΛϟ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗϧϭΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϟΎΑ

ΔѧѧѧѧѧѧѧγϭέΩϣϟΔΑϭѧѧѧѧѧѧѧγΣϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟϡϭѧѧѧѧѧѧѧϘϳΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑϥϭϳѧѧѧѧѧѧѧο ΎϳέϟϥѧѧѧѧѧѧѧϣέΎѧѧѧѧѧѧѧΑϛϟ.2

-ΏΎѧѧѧѧѧѧόϟΓέρϳѧѧѧѧѧѧγϟϡϛΣΗѧѧѧѧѧѧϟϭ:ϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϠΣέϣΎѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧΑϗΔѧѧѧѧѧѧγέΩϣϟϝϭѧѧѧѧѧѧΣΗϳ

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣΗϫϻΕΎρΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϧΑέѧѧѧѧѧѧѧѧΛϛ�˱ΎϣΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ�˱ΩѧѧѧѧѧѧѧѧϳϘόΗϭϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧό˵ΗΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟ́Α

ΓέρϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϟأوϡϛΣΗѧѧѧѧѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϭϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧϛϣΗϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϡѧѧѧѧѧѧѧѧϠόΗΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΣΓΩѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩΟ

1
189مفید نجیب حواشین ، زیدان نجیب حواشین  ، مرجع سبق ذكره ، ص 

2
على الساعة 17.03.2015یوم http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825:موقع األنترنت  
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ϥί ϭΗϟΎѧѧѧѧѧѧѧϛέί ѧѧѧѧѧѧѧΗϟϭα ѧѧѧѧѧѧѧΣϟϲѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϰόѧѧѧѧѧѧѧγϳϭϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟέΎѧѧѧѧѧѧѧΑΗΧϻϪѧѧѧѧѧѧѧΗέΎϬϣϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫ

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟΎΑΓΩΩѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϰϋΩѧѧѧѧѧѧѧΗΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟΓέΎѧѧѧѧѧѧѧϬϣϟΙ ѧѧѧѧѧѧѧϳΣϡΗѧѧѧѧѧѧѧϬϳϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟέϳѧѧѧѧѧѧѧγϟΎΑϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

ί ΟϭѧѧѧѧѧѧѧΣϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓωέϭѧѧѧѧѧѧѧηϟί ѧѧѧѧѧѧѧϔϘϟϭϥѧѧѧѧѧѧѧϣϥϛΎѧѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧѧόϔΗέϣϝѧѧѧѧѧѧѧΟΣϟϭϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϡΩѧѧѧѧѧѧѧϗ

ΓΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗϟϭΕέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϟΔϗΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηέΑ...Φѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ.

-ΏѧѧѧѧόϠϟϥѧѧѧѧηΧϟ:ΩѧѧѧѧόϳΫѧѧѧѧϫωϭѧѧѧѧϧϟϥѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧόϠϟέѧѧѧѧΛϛ�˱Ύϋϭϳѧѧѧѧηϯ ΩѧѧѧѧϟϝΎѧѧѧѧϔρϷ

έϭϛΫѧѧѧѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΎΧϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧѧϠΣέϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭϔρϟϰρѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϟΓέΧ́ѧѧѧѧѧѧѧѧΗϣϟϭΙ ѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣόϳ

ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΗΧϡϬΗέΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧΩΑϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέρΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗΗ

ΔϧϭѧѧѧѧѧѧηΧϟΎΑϝѧѧѧѧѧѧΛϣΔϋέΎѧѧѧѧѧѧλ ϣϟϙΎΑΗѧѧѧѧѧѧηϻϭϱΩѧѧѧѧѧѧϳϷΎΑϑ ΫѧѧѧѧѧѧϗϭΕέѧѧѧѧѧѧϛϟ،�˱ΎѧѧѧѧѧѧΑϟΎϏϭΎѧѧѧѧѧѧϣ

ϕѧѧѧѧѧѧѧѧϓέϳΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫωϭѧѧѧѧѧѧѧѧϧϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΕϻΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϔϧϻΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧΣϟΥέѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟΎϛΩѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛϟϭ

ϥϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ϶ ϟωΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳϹϭϡѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑ.1

-ΏѧѧѧѧόϠϟϲϋΎѧѧѧѧϣΟϟ:ΩѧѧѧѧΑϳΏѧѧѧѧόϠϟϲϋΎѧѧѧѧϣΟϟϲѧѧѧѧϓΕѧѧѧѧϗϭέѧѧѧѧϛΑϣϱέѧѧѧѧϟϭϱΫѧѧѧѧϟ

ϪѧѧѧѧѧϠΑϘΗϳϊ ѧѧѧѧѧϳϣΟϟΔΑѧѧѧѧѧγϧϟΎΑϊ ΑΎѧѧѧѧѧΗΗϠϟϲѧѧѧѧѧϧϣί ϟϱΫѧѧѧѧѧϟέϳѧѧѧѧѧγϳϪѧѧѧѧѧϳϓϭѧѧѧѧѧΣϧ˯ΎѧѧѧѧѧϘΗέϻϊ ѧѧѧѧѧϣ

ϡΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫأنΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϱΩέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϧϻϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϘόϳΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟΓΫΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϣϟ

"ϱί ϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟ"ϡѧѧѧѧѧѧѧѧΛΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϟΔϛέΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϣϟ�˱έѧѧѧѧѧѧѧѧϳΧϭΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲϧϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧόΗϟ،أيϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧ

ϰѧѧѧѧѧηΎϣΗϳέϭѧѧѧѧѧρΗΏѧѧѧѧѧόϠϟϲϋΎѧѧѧѧѧϣΟϟΩѧѧѧѧѧϧϋϝѧѧѧѧѧϔρϟϕѧѧѧѧѧϓϭϭѧѧѧѧѧϣϧϪϛϭϠѧѧѧѧѧγϲϋΎѧѧѧѧѧϣΗΟϻ

ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϧϟϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟ:-

أندونϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϳϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟ�˱ϼϘΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϣϩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭو:ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϱΩέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟ-أ

ΕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔΗϠϳϥϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ϶ ϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭΣ.

.ΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΩϫΎѧѧѧѧѧѧηϣϟ:ϪѧѧѧѧѧѧϳϓϭϲѧѧѧѧѧѧϔΗϛϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟΓΩϫΎѧѧѧѧѧѧηϣΑΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϥϳέѧѧѧѧѧѧΧϵ-ب

ΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϱί-ج ϭѧѧѧѧѧѧѧϣϟ:ΕΎρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧΏѧѧѧѧѧѧѧόϟΔϬΑΎѧѧѧѧѧѧѧηΗϣϡϭѧѧѧѧѧѧѧϘϳΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑϥϼѧѧѧѧѧѧѧϔρأو

έѧѧѧѧѧѧѧѧΛϛα ϔϧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳέρϟϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛϣϟϭϪѧѧѧѧѧѧѧѧγϔϧϥѧѧѧѧѧѧѧѧϛϟϭدونΙ ϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧΣأيΕϼϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔΗ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳϓϡϬϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑ.

ΏѧѧѧѧѧόϠϟϙέΗѧѧѧѧѧηϣϟ:ϪѧѧѧѧѧϳϓϭϝѧѧѧѧѧϋΎϔΗϳϝΎѧѧѧѧѧϔρϷ�˱ΎѧѧѧѧѧόϣϲѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧόϠϟΎѧѧѧѧѧϣΑΎѧѧѧѧѧϬϳϓ-د

ϝΩΎѧѧѧѧѧΑΗأدواتΏѧѧѧѧѧόϠϟΙ ΩѧѧѧѧѧѧΣΗϟϭϊ ѧѧѧѧѧϣϡϬѧѧѧѧѧѧο όΑν όΑѧѧѧѧѧϟϥѧѧѧѧѧϛϟϝѧѧѧѧѧѧο ϳϝѧѧѧѧѧϛΩѧѧѧѧѧѧΣϭ

1
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ϡϬϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϠΑΓΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭ.1

ѧ˰ѧѧѧѧѧѧϫ-ΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲϧϭΎѧѧѧѧѧѧѧόΗϟ:ϪѧѧѧѧѧѧѧϳϓϭϝѧѧѧѧѧѧѧϣόϳϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧόϣϥϭΩϋΎѧѧѧѧѧѧѧγϳϭϡϬѧѧѧѧѧѧѧο όΑ

بینھمفیمااللعبأدواریتبادلونكماماشيءإلنتاجبعضاً 

2-ΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧϠϳΛϣΗϟأوϲϣΎѧѧѧѧѧѧѧϬϳϹ:ρΑΗέѧѧѧѧѧѧѧϳΓέΩѧѧѧѧѧѧѧϘΑϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

έѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟϱί ѧѧѧѧѧѧϣέϟΫѧѧѧѧѧѧϫϭѧѧѧѧѧѧο ΗϳϡΎѧѧѧѧѧѧϳϘΑΔѧѧѧѧѧѧϠϔρϟωΎѧѧѧѧѧѧο έΈΑΎѧѧѧѧѧѧϬΗϳϣΩأوΎϬόѧѧѧѧѧѧο ϭ

ϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧΑέόϟϝϭѧѧѧѧѧѧΟΗϟϭΎѧѧѧѧѧѧϬΑ،ϲѧѧѧѧѧѧϓϭΕΎρΎѧѧѧѧѧѧηϧΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧϠϳΛϣΗϟϡϭѧѧѧѧѧѧϘϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟ

ι ϣϘΗѧѧѧѧѧѧΑΕΎϳѧѧѧѧѧѧѧλ ΧηέΎѧѧѧѧѧѧΑϛϟα ѧѧѧѧѧѧѧϛόϳϭΝΫΎѧѧѧѧѧѧϣϧΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣϟΔϳϧΎѧѧѧѧѧѧγϧϹΔѧѧѧѧѧѧѧϳΩΎϣϟϭϥѧѧѧѧѧѧѧϣ

ϪѧѧѧѧѧѧϟϭΣϥѧѧѧѧѧѧϛϣϳϭˬι ϳѧѧѧѧѧѧΧϠΗΩѧѧѧѧѧѧϭϓΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧϠϳΛϣΗϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋϝϛѧѧѧѧѧѧηϟϲϟΎѧѧѧѧѧѧΗϟ:-

.ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϘϋ:ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϠόΗέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟϱέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗΑϻ-أ

.ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟ:ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϠόΗέϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋϹϭΓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣϠϟ-ب

Δϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϔϧ:Δϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧο-ج ϳϭόΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϼϋ.

-3ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϱί ѧѧѧѧѧѧѧѧϣέϟ:ϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϝΎϛѧѧѧѧѧѧѧѧηΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϠϳΛϣΗϟΙ ѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣϡΩΧΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϳ

ϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϰϣΩѧѧѧѧѧѧϟί ϭѧѧѧѧѧѧϣέϛϝѧѧѧѧѧѧΛϣΗϡϭѧѧѧѧѧѧϘΗϭϡΎѧѧѧѧѧѧϘϣ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧηϷΕΎϋϭѧѧѧѧѧѧο ϭϣϟϭϯ έѧѧѧѧѧѧΧϷ

.ΎѧѧѧѧѧϣϛϪѧѧѧѧѧѧϧϝѧѧѧѧѧѧΛϣϳϪѧѧѧѧѧϳϓ�˱Ύѧѧѧѧѧѧϳί ϣέϙѧѧѧѧѧѧϟϭϥϳΫѧѧѧѧѧѧϟΩϭѧѧѧѧѧϳأنϥϭѧѧѧѧѧѧϛϳϡϬϠΛѧѧѧѧѧѧϣ˯ϭѧѧѧѧѧѧγ

ϥΎѧѧѧѧѧѧϛϼϳѧѧѧѧѧѧΛϣΗι ΎΧѧѧѧѧѧѧηϷأوΙ ΩѧѧѧѧѧѧΣϝѧѧѧѧѧѧΛϣΗϳϭˬΫѧѧѧѧѧѧϫωϭѧѧѧѧѧѧϧϟϲѧѧѧѧѧѧϓΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷϲѧѧѧѧѧѧΗϟ

ΩѧѧѧѧѧѧϣΗόΗϰѧѧѧѧѧѧϠϋϝΎѧѧѧѧѧѧϳΧϟϊ ѧѧѧѧѧѧγϭϟ،ϯ έѧѧѧѧѧѧϳϭϥϭΛΣΎѧѧѧѧѧѧΑϟأنΫѧѧѧѧѧѧϫΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΩΎѧѧѧѧѧѧγϲѧѧѧѧѧѧϓ

ΔѧѧѧѧѧϳΩΑΔѧѧѧѧѧϟϭϔρϟΓέѧѧѧѧѧϛΑϣϟ�˱έѧѧѧѧѧυϧϭѧѧѧѧѧϣϧϟΓέΩѧѧѧѧѧϘϟϰѧѧѧѧѧϠϋϝѧѧѧѧѧϳΧΗϟϲѧѧѧѧѧϓϩΫѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧϠΣέϣϟ

.ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϠϛϭϡΩѧѧѧѧѧѧѧϘΗϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓέѧѧѧѧѧѧѧϣόϟΞϣΩѧѧѧѧѧѧѧϧϭϲѧѧѧѧѧѧѧϓϊ ѧѧѧѧѧѧѧϣΗΟϣΔѧѧѧѧѧѧѧγέΩϣϟϪѧѧѧѧѧѧѧϧΈϓ

ΩѧѧѧѧѧѧѧόΗΑϳϥѧѧѧѧѧѧѧϋΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲϣΎѧѧѧѧѧѧѧϬϳϹ،ϕѧѧѧѧѧѧѧϘΣϳϭΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲϣΎѧѧѧѧѧѧѧϬϳϹϑ ΎѧѧѧѧѧѧѧυϭΓέѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛ

ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧϣ:-

1-ϲѧѧѧѧѧѧϣϧϳΓέΩѧѧѧѧѧϗϝѧѧѧѧѧϔρϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋί ϭΎѧѧѧѧѧΟΗϊ ѧѧѧѧѧϗϭϟι ϭѧѧѧѧѧѧϐϟϭϲѧѧѧѧѧϓϝΎѧѧѧѧѧϳΧϟΎѧѧѧѧѧѧϣϣ

ΩϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϳϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϧΗέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟϱέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗΑϻ.

2-ϥѧѧѧѧѧѧ˷ϛϣ˵ϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϥѧѧѧѧѧѧϣϕѧѧѧѧѧѧϳϘΣΗϪѧѧѧѧѧѧΗΎΑϏέϪѧѧѧѧѧѧΗΎΟΎΣϭΔѧѧѧѧѧѧϘϳέρΑΔϳѧѧѧѧѧѧο ϳϭόΗΎѧѧѧѧѧѧϣϣ

.عندهوالتوترالقلقیخفف

1
134محمد عبد الرحیم عدس ، سبق ذكره ، ص 



الفصل الثاني                                                 ماھیة األلعاب اإللكترونیة 

47

3-ΏѧѧѧѧόϠϟϲΎѧѧѧѧηϧϹأوϲѧѧѧѧΑϳϛέΗϟ:ϲѧѧѧѧϓϥѧѧѧѧγΔѧѧѧѧγΩΎγϟϥѧѧѧѧϣέѧѧѧѧϣόϟ

ΩѧѧѧѧѧѧΑϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϡΩΧΗѧѧѧѧѧѧγΎΑΩϭѧѧѧѧѧѧϣϟΔѧѧѧѧѧѧϘϳέρΑΓΩΩѧѧѧѧѧѧΣϣΔѧѧѧѧѧѧϣϼϣϭϲѧѧѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϧΑϟΩϳϳѧѧѧѧѧѧηΗϟϭ

،ϭѧѧѧѧѧѧϣϧϳϭΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧΑϳϛέΗϟϊ ѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧΣέϣϭѧѧѧѧѧѧϣϧϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϥѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧϠΣέϣΔѧѧѧѧѧѧϟϭϔρϟ

ΓέѧѧѧѧѧѧѧϛΑϣϟΙ ѧѧѧѧѧѧѧϳΣί ѧѧѧѧѧѧѧϛέϳϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΑΝΫΎѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟϝѧѧѧѧѧѧѧΛϣϝѧѧѧѧѧѧѧϣϋΔѧѧѧѧѧѧѧϧϳΟόϟΎϬϠϳϛѧѧѧѧѧѧѧηΗϭ

ϡΩΧΗѧѧѧѧѧѧγϭ1ι ѧѧѧѧѧѧϘϣϟϕѧѧѧѧѧѧλ ϠϟϭϥϭѧѧѧѧѧѧϟϷϭϊ ѧѧѧѧѧѧϣΟϭ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧηϷ.ΎѧѧѧѧѧѧϣϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϠΣέϣ

ΔѧѧѧѧѧѧϟϭϔρϟΓέΧ́ѧѧѧѧѧѧΗϣϟέϭѧѧѧѧѧѧρΗϳϓΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧΑϳϛέΗϟΑѧѧѧѧѧѧλ ϳϟ�˱ΎρΎѧѧѧѧѧѧηϧέѧѧѧѧѧѧΛϛΔѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΟ

�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧϋϭϧΗϭ�˱ΩѧѧѧѧѧѧѧϳϘόΗϭϥѧѧѧѧѧѧѧϣϭέϫΎѧѧѧѧѧѧѧυϣϟΓί ѧѧѧѧѧѧѧϳϣϣϟρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϟΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑϳϛέΗϟ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΑ

الخ..الصلصالنماذجعمل،المنزلیةاأللعاب،الخیام

Ι ѧѧѧѧѧϳΣϪѧѧѧѧѧϧ�˱ΎѧѧѧѧѧΑϟΎϏΎѧѧѧѧѧϣϥϭѧѧѧѧѧϛϳϝ ϳϛѧѧѧѧѧηΗϩΫѧѧѧѧѧϫ˯ΎϳѧѧѧѧѧηϷϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϳΩΑΏѧѧѧѧѧόϠϟ

�˱ΎΑόѧѧѧѧѧѧλΙ ѧѧѧѧѧѧϳΣϊ ѧѧѧѧѧѧο ϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧηϷέϭѧѧѧѧѧѧΟΑΎϬѧѧѧѧѧѧο όΑ،ϥѧѧѧѧѧѧϛϟϭΩѧѧѧѧѧѧόΑΔѧѧѧѧѧѧγϣΎΧϟ

ΫѧѧѧѧѧѧΧ́ϳϊ ѧѧѧѧѧѧϳϣΟΗΑ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧηϷΎѧѧѧѧѧѧϬΑϳϛέΗϭϲѧѧѧѧѧѧϓϝϛѧѧѧѧѧѧηϝϳѧѧѧѧѧѧλ έόѧѧѧѧѧѧηϳϭΓΩΎόѧѧѧѧѧѧγΑΓέϣΎѧѧѧѧѧѧϏ

ϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟΎΗϧϹ.ϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭϪѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ύλ ΧΓΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭϟϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϳ

ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϑ ϳϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϼόϟϭϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϷϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϳϭΓέΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧΎϛϣϟ.

4-ΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧϳϧϔϟ:ϝѧѧѧѧѧѧΛϣΗΗϲѧѧѧѧѧѧϓΕΎρΎѧѧѧѧѧѧηϧϟΔѧѧѧѧѧѧϳέϳΑόΗϟΔѧѧѧѧѧѧϳϧϔϟϲѧѧѧѧѧѧΗϟϊ ѧѧѧѧѧѧΑϧΗ

ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϥΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϭϟ،ϕϭΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϭϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΟϟα ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΣϹϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϔϟϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛϣϰϘϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϣϟ

ϡѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέϟΙ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣ�˷ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΗΕΎϣϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧ́Α:-

έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑόΗϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋέϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϣϟαأداة–أ ϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎΣϷϭΕέϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρΗϟϭ.

ρϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗΑϼϟωΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϹϭϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϋϭϡϳϣΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ-ب ΗϟϝΎϛѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϷϭ.

.ϕϭΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϠϟωΎΗϣΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϻϭϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΟϟأداة-ج

ιأداة-د ϳΧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηΗΏέρѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ϼϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϔϧϟΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϟΎόϣϠϟ

5-ΏΎѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧϳϓΎϘΛϟ:Ωѧѧѧѧѧλ ϘϳΎѧѧѧѧѧϬΑϙѧѧѧѧѧϠΗΕΎρΎѧѧѧѧѧηϧϟΓέѧѧѧѧѧϳΛϣϟϡΎѧѧѧѧѧϣΗϫϻΩέѧѧѧѧѧϔϟ

ϲѧѧѧѧѧѧΗϟϭϲѧѧѧѧѧѧΑϠΗϪѧѧѧѧѧѧΗΎΟΎϳΗΣΏѧѧѧѧѧѧΣϭωϼρΗѧѧѧѧѧѧγϻϪѧѧѧѧѧѧϳΩϟΔѧѧѧѧѧѧϠΛϣΗϣϟϭϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧΑϏέϟϲѧѧѧѧѧѧϓ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϓέόϣϟΏΎѧѧѧѧѧѧѧγΗϛϭΕΎѧѧѧѧѧѧѧϣϭϠόϣϟϑ έѧѧѧѧѧѧѧόΗϟϭϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϡϟΎѧѧѧѧѧѧѧόϟρϳѧѧѧѧѧѧѧΣϣϟϪѧѧѧѧѧѧѧΑϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫϭ

ΕΎρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧϟ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϟΎϏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗΕΎρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϫΫΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟΎρϣϟΎϛأوΓΩϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϣ

1
على الساعة 17.03.2015یوم http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825:موقع األنترنت  

22:00
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ΞϣέѧѧѧѧѧѧѧѧΑϟΔϳΣέѧѧѧѧѧѧѧѧγϣϟأوΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳί ΎϔϠΗϟ،ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϛΩϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϭΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓΎϘΛϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

ΏΎѧѧѧѧѧѧγΗϛϑ έΎѧѧѧѧѧѧόϣϟΕέѧѧѧѧѧѧΑΧϟϭϲѧѧѧѧѧѧϣϧΗϭϕΎѧѧѧѧѧѧϓϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϪѧѧѧѧѧѧΗέΩϗϭΔѧѧѧѧѧѧϳέϛϔϟϙϟΫѧѧѧѧѧѧΑϭ

ΎѧѧѧѧѧѧϬϧΈϓ�˷Ωѧѧѧѧѧѧό˵Η�˱ΎρϳѧѧѧѧѧѧγϭΔѧѧѧѧѧѧϳΑέΗϟϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷυΎѧѧѧѧѧѧϔΣϟϭϰѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧϳϭϬϟΔѧѧѧѧѧѧϳϓΎϘΛϟϊ ѧѧѧѧѧѧϣΗΟϣϠϟ

.

6-ΏΎѧѧѧѧόϟϷΔϳѧѧѧѧο ΎϳέϟΔѧѧѧѧϳΣϳϭέΗϟϭ:ϝѧѧѧѧΛϣΗΗϭϲѧѧѧѧϓΏΎѧѧѧѧόϟϲѧѧѧѧϔΧΗϟΓΩέΎѧѧѧѧρϣϟϭ

ΕΎϗΎΑѧѧѧѧѧѧѧγϟϭϊ ѧѧѧѧѧѧѧϣϥϳέѧѧѧѧѧѧѧΧϵΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϭΓέѧѧѧѧѧѧѧϛϟν ѧѧѧѧѧѧѧόΑϭΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϯ έѧѧѧѧѧѧѧΧϷϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟ

ί ΎѧѧѧѧѧѧѧѧΗϣΗΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧ́ΑΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟΕѧѧѧѧѧѧѧѧγϳϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩέϓوأنΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟΩѧѧѧѧѧѧѧѧϋϭϗϡѧѧѧѧѧѧѧѧυϧϭΎϫΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧΣΗ

έѧѧѧѧѧѧѧѧΑΗόΗϭϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷذاتΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϫΓέѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑϛϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟϲϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣΗΟϻϲѧѧѧѧѧѧѧѧϬϓ

ϲѧѧѧѧѧѧѧϣϧΗروحϥϭΎѧѧѧѧѧѧѧόΗϟα ϓΎѧѧѧѧѧѧѧϧΗϟϭϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϡϬϧѧѧѧѧѧѧѧϛϣΗϭϥѧѧѧѧѧѧѧϣϡΎѧѧѧѧѧѧѧϳϘϟέϭΏѧѧѧѧѧѧѧΑ

ΩѧѧѧѧѧѧΎϘϟأوϊ ΑΎѧѧѧѧѧѧΗϟ.ΎѧѧѧѧѧѧϣϛΎѧѧѧѧѧѧϬϧΔϠϳѧѧѧѧѧѧγϭΔѧѧѧѧѧѧϓέόϣϟΩέѧѧѧѧѧѧϔϟϪѧѧѧѧѧѧγϔϧΑ،ΩϭѧѧѧѧѧѧγΗϭϩΫѧѧѧѧѧѧϫ

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΣέϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩϣϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩΗΑϻΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭΎϫΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΑ.

7-ΏΎѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ:ϲѧѧѧѧѧϫϭρѧѧѧѧѧϣϧΩѧѧѧѧѧϳΩΟϥѧѧѧѧѧϣΏΎѧѧѧѧѧόϟϷΕέѧѧѧѧѧϬυ�˱ΎΛϳΩѧѧѧѧѧΣ

ϲѧѧѧѧѧѧϓϥέѧѧѧѧѧѧϘϟϥϳέѧѧѧѧѧѧηόϟΙ ѧѧѧѧѧѧϳΣα έΎѧѧѧѧѧѧϣΗϩΫѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷΓί ϬΌѧѧѧѧѧѧΑΓΩѧѧѧѧѧѧϘόϣ،Ωѧѧѧѧѧѧϗϭ

ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧηΙ ϭѧѧѧѧѧѧѧΣΑΓΩѧѧѧѧѧѧѧϳΩϋأنϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϲѧѧѧѧѧѧѧϣϧΗέѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟ�˷ϝѧѧѧѧѧѧѧΣϭΕϼϛѧѧѧѧѧѧѧηϣϟ

Ωѧѧѧѧѧѧϧϋϝѧѧѧѧѧѧϔρϟ،Ωѧѧѧѧѧѧϳί ΗϭϥѧѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧѧΗέΩϗϰѧѧѧѧѧѧϠϋί ѧѧѧѧѧѧϳϛέΗϟϩΎѧѧѧѧѧѧΑΗϧϻϭ،ΎѧѧѧѧѧѧϬϧϛϟϭϲѧѧѧѧѧѧϓ

ϝѧѧѧѧѧΑΎϘϣϙѧѧѧѧѧϟΫΩѧѧѧѧѧϳί ΗϥѧѧѧѧѧϣέΗϭѧѧѧѧѧΗϝѧѧѧѧѧϔρϟϝѧѧѧѧѧϠϘΗϭϥѧѧѧѧѧϣι έѧѧѧѧѧϓϝѧѧѧѧѧϋΎϔΗϟϲϋΎѧѧѧѧѧϣΗΟϻ

ΝΎϣΩѧѧѧѧѧѧϧϻϭϊ ѧѧѧѧѧѧϣϥϳέѧѧѧѧѧѧΧϵ.ΝέΩѧѧѧѧѧѧΗΗϭϩΫѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷϥѧѧѧѧѧѧϣΙ ѧѧѧѧѧѧϳΣΩѧѧѧѧѧѧϳϘόΗϟΎѧѧѧѧѧѧϣΑ

.النمومراحلمعیتناسب

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϳϛέΗϟ:-

ϭѧѧѧѧѧѧѧϣϧϳΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧΑϳϛέΗϟϊ ѧѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧѧΣέϣϭѧѧѧѧѧѧѧϣϧϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟΔѧѧѧѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟ,ϭѧѧѧѧѧѧѧϬϓϲѧѧѧѧѧѧѧϓ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩΑϟϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣόΑΏѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΗϟأوϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧηϷέϭѧѧѧѧѧѧѧѧΟΑΎϬѧѧѧѧѧѧѧѧο όΑ,وإذا

ΎѧѧѧѧѧѧϣΕϠϛѧѧѧѧѧѧηϩΫѧѧѧѧѧѧϫ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧηϷΎѧѧѧѧѧѧΟΫϭϣϧΎѧѧѧѧѧѧϓϭϟ́ϣϪѧѧѧѧѧѧϧΎϓέόѧѧѧѧѧѧηϳΓΩΎόѧѧѧѧѧѧγϟΎΑΔѧѧѧѧѧѧΟϬΑϟϭ.

ϥѧѧѧѧѧѧϛϟϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϠΣέϣΔѧѧѧѧѧѧϣΩϘΗϣϡϭѧѧѧѧѧѧϘϳϡΩΧΗѧѧѧѧѧѧγΎΑΩϭѧѧѧѧѧѧϣϟΔѧѧѧѧѧѧϘϳέρΑΓΩΩѧѧѧѧѧѧΣϣΔѧѧѧѧѧѧϧϳόϣϭ

Δѧѧѧѧѧϣϼϣϭϲѧѧѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧѧϧΑϟ.έϭѧѧѧѧѧѧρΗϳϭΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧΑϳϛέΗϟϪѧѧѧѧѧѧϳΩϟΑѧѧѧѧѧλ ϳϟϪρΎѧѧѧѧѧѧηϧέѧѧѧѧѧѧΛϛ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋϭϧΗϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧϳϘόΗϭ.ϥѧѧѧѧѧѧѧѧϛέ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧΑϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΗϟϭΝΎѧѧѧѧѧѧѧѧΗΣϳϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛϣ

.المنطقةفيموجودانھالطفلیشعرلكيبحدودومحددفسیح



الفصل الثاني                                                 ماھیة األلعاب اإللكترونیة 

49

:اللعبوظائف3-2

ϡϫΎѧѧѧѧѧѧγϳϡϭѧѧѧѧѧѧϬϔϣΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϰѧѧѧѧѧѧϓΏΎѧѧѧѧѧѧγϛ·ϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷϲϧΎѧѧѧѧѧѧόϣϟϡϳϫΎѧѧѧѧѧѧϔϣϟϭϙѧѧѧѧѧѧϟΫϭ

ϥѧѧѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧѧѧΧΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧηϷΎΑواألدوات،ϭѧѧѧѧѧѧѧϫϭϥѧѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧѧϬΟϭέѧѧѧѧѧѧѧυϧϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓέόϣϟΩϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϳϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗϧϻϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϷΎΑ)ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

.الرمزياللعب(باألشیاءالتفكیرإلى)الحركيالحاسي (

ϡϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϳΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧέϭѧѧѧѧѧѧѧѧρΗϭΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϗϼόϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻΔѧѧѧѧѧѧѧѧϔϳυϭϛ

ΔϳѧѧѧѧѧѧѧγΎγ،Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣأنωΎΗϣΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϻΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎΑϝѧѧѧѧѧѧѧόΟϳϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϝѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϳϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·

ϕѧѧѧѧѧѧѧѧϠΧϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧϳΑϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧΑϭϥϳέѧѧѧѧѧѧѧѧΧϵϩΩΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣϹΕέϳΛϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑΔϳϣѧѧѧѧѧѧѧѧγΟϟ

.1واالنفعالیة

إنϰѧѧѧѧѧѧϓϊ ѧѧѧѧѧѧϳϣΟΔρѧѧѧѧѧѧηϧΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΩѧѧѧѧѧѧΟϧΎѧѧѧѧѧѧϬϧϥϣѧѧѧѧѧѧο ΗΗ�˱ΎΑϳέΩѧѧѧѧѧѧΗΕέΎѧѧѧѧѧѧϬϣϠϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΣϟ،ϝѧѧѧѧѧѧѧѧϣΎόΗϓϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϣϡϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟρϳѧѧѧѧѧѧѧѧΣϣϟϪѧѧѧѧѧѧѧѧΑί ѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣΗϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧ́Α

ϙέѧѧѧѧѧѧΣΗϳα ѧѧѧѧѧѧΣϳϭϕѧѧѧѧѧѧρϧϳϭϭѧѧѧѧѧѧϫϭϙϟΫѧѧѧѧѧѧϛϊ ϠρΗѧѧѧѧѧѧγϳϑ ѧѧѧѧѧѧηϛΗγϳϭΫѧѧѧѧѧѧϫϡϟΎѧѧѧѧѧѧόϟ

ϝѧѧѧѧѧѧϛΑΔѧѧѧѧѧѧγΎΣϥѧѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧѧγϭΣ،ϯ έѧѧѧѧѧѧϳα ѧѧѧѧѧѧϣϠϳϭϊ ϣѧѧѧѧѧѧγϳϭϡѧѧѧѧѧѧηϳϭϕϭΫѧѧѧѧѧѧΗϳϭ،

ϝϭΎѧѧѧѧѧѧѧϧΗϓ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧηϷϙѧѧѧѧѧѧѧϳέΣΗϭϑ έѧѧѧѧѧѧѧρϷϝΎѧѧѧѧѧѧѧϘΗϧϻϭϡѧѧѧѧѧѧѧγΟϟΎΑϝѧѧѧѧѧѧѧϛΫѧѧѧѧѧѧѧϫال

.اللعبخاللمنإالیتم

Ωѧѧѧѧѧѧѧϛ̈́ ΗΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϡϠόΗѧѧѧѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋأنΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟέѧѧѧѧѧѧѧΑΗόϳΔϠϳѧѧѧѧѧѧѧγϭΓΩѧѧѧѧѧѧѧϳΟϥѧѧѧѧѧѧѧϣ

ϝΎѧѧѧѧѧѧѧγϭϡϠόΗѧѧѧѧѧѧѧϟϪѧѧѧѧѧѧѧϧϭϥѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳأنέѧѧѧѧѧѧѧΑΗόϳ�˱ΎρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧϳϣϳϠόΗέѧѧѧѧѧѧѧΛϛϪѧѧѧѧѧѧѧϧϣ

�˱ΎρΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϧ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϘϠΗ،ϝѧѧѧѧѧѧѧѧΑ�˱Ύρϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϭ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭΑέΗإذاΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧο Χϑ ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϷ

.منظمةخبراتإطاروفىمحددة

ΕѧѧѧѧѧѧѧѧόϣΟΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϫϷϰѧѧѧѧѧѧѧѧϣυόϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϪѧѧѧѧѧѧѧѧΗϗϼϋϭ

ϭϣϧϟΎѧѧѧѧѧѧѧΑ،ΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎϓϱϭѧѧѧѧѧѧѧΗΣϳϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϝѧѧѧѧѧѧѧϛΏѧѧѧѧѧѧѧϧϭΟϭѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟϰѧѧѧѧѧѧѧϓΔϐϳѧѧѧѧѧѧѧλ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϔΛϛϣ،ΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎϓΔѧѧѧѧѧѧѧѧΟΎΣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϣϧϳѧѧѧѧѧѧѧѧΗΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧΎϛϣ·ϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟϲϣѧѧѧѧѧѧѧѧγΟϟو

.واالنفعاليواالجتماعيوالمعرفيالحركي

1
، عمان ، األردن 1منى یونس بحري نازن عبد الحلیم القطیشات ، مدخل إلى تربیة الطفل ، دار صفاء للنشر و التوزیع ، ط

.116،117:، ص ص 2008، 
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ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϓϕΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧγΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳϯ ΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧλ έϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟاألدوار،

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϳϓأدوارأىأواألمأواألبأدوارϯ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ،Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗ

έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϓϷέϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϣϟϭΕϻΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϔϧϻϭΔϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϔϧϣϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋΕΎϋϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭϣϟ،

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧόρϘϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧηΧϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳأنΑѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣΩأوΎѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϋأو�˱ΎϧΎѧѧѧѧѧѧѧѧλ Σأو

.ھویریدهشيءيأ

إنΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϝѧѧѧѧѧѧѧϳί ϳέΗϭѧѧѧѧѧѧѧΗϟϯ ΫѧѧѧѧѧѧѧϟϪѧѧѧѧѧѧѧϳϧΎόϳϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟΙ ѧѧѧѧѧѧѧϳΣϥϛϣΗѧѧѧѧѧѧѧϳϥѧѧѧѧѧѧѧϣ

.الطبیعیةبلغتھاالنفعاليصراعھعنالتعبیرخاللھ

إنΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΓϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧρΧϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϧ˯ϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋϹ،Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣأنώѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέϔΗϟέѧѧѧѧѧѧѧѧѧηΎΑϣϟ

ϊ ϓϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧϠϟΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϧΟϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭΩόϟϭΕѧѧѧѧѧѧѧѧγϳϟ�˱ΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧ·ϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧϫΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭΗΣϣ

.اللعبأنشطةفىتظھروعدوانیةجنسیة

إنΏѧѧѧѧѧόϠϟϰѧѧѧѧѧϓΩѧѧѧѧѧΣϪѧѧѧѧѧΗΫϭѧѧѧѧѧϫΔϠϳѧѧѧѧѧγϭΔѧѧѧѧѧϳΟϼϋ،˯ϭѧѧѧѧѧγϓϥΎѧѧѧѧѧϛΏѧѧѧѧѧόϠϟ

α έόϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑأوΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϳΛϣΗϡϼϛϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑأوΕ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳϹΎΑأوϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΣ

Εϣѧѧѧѧѧѧλ ϟΎΑأوϱ ѧ́ѧѧѧѧѧΑϝΎϛѧѧѧѧѧѧηϯ έѧѧѧѧѧѧΧϪѧѧѧѧѧѧϧΈϓϰѧѧѧѧѧѧϓΩѧѧѧѧѧѧΣϪѧѧѧѧѧѧΗΫέѧѧѧѧѧѧΑΗόϳΔϠϳѧѧѧѧѧѧγϭ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΟϼϋΎѧѧѧѧѧѧѧϬϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬΗϣϳϗ.ΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎϓέѧѧѧѧѧѧѧΣϟϥϭΩѧѧѧѧѧѧѧΑأىϪѧѧѧѧѧѧѧϳΟϭΗأوέϳѧѧѧѧѧѧѧγϔΗ

1.االنفعالیةاالضطراباتمنكثیراً یعالج

:للعبالمفسیرةالنظریات-4

-ΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟΔѧѧѧѧѧѧϳϓέόϣϟϲѧѧѧѧѧѧϓέϳѧѧѧѧѧѧγϔΗΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ:ϥѧѧѧѧѧѧϣ˯ΎѧѧѧѧѧѧϣϠϋΔѧѧѧѧѧѧγέΩϣϡѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

α ϔϧѧѧѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳϓέόϣϟ"ϥΎѧѧѧѧѧѧѧΟϪѧѧѧѧѧѧѧϳΟΎϳΑ"ϱΫѧѧѧѧѧѧѧϟΕѧѧѧѧѧѧѧρΑΗέϪѧѧѧѧѧѧѧΗϳέυϧϥѧѧѧѧѧѧѧϋΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

ϪѧѧѧѧѧϔϳέόΗΑ˯ΎϛΫѧѧѧѧѧϠϟΙ ѧѧѧѧѧϳΣϪѧѧѧѧѧϓέόϳϪѧѧѧѧѧϧ́Α:ϡϳѧѧѧѧѧυϧΗϊ ѧѧѧѧѧϗϭϟϰѧѧѧѧѧϠϋϯ ϭΗѧѧѧѧѧγϣϝѧѧѧѧѧόϔϟ

ΩέѧѧѧѧѧѧѧΟϣϪΧѧѧѧѧѧѧѧγϧ،ϲѧѧѧѧѧѧѧϛϟϭϡΗѧѧѧѧѧѧѧΗΔѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣϋϑالέѧѧѧѧѧѧѧϛϔϟأو ѧѧѧѧѧѧѧϳϛΗϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϊ ѧѧѧѧѧѧѧϣ

ϪѧѧѧѧѧѧѧѧρϳΣϣϲѧѧѧѧѧѧѧѧόϳΑρϟϲϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣΗΟϻϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϭϡΗѧѧѧѧѧѧѧѧΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳέρΑΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϳέΩΗ،ϡϠѧѧѧѧѧѧѧѧγϳ

ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟΎϳΑΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϭΑϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϳϠϣϋϥϳΗϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎγΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϫ:ΏΎόϳΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϻ"ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛϣΗϟ"

ϡ̈́ ϼΗѧѧѧѧѧϟϭ.ΔѧѧѧѧѧϳϠϣϋϭΏΎόϳΗѧѧѧѧѧγϻأوϝѧѧѧѧѧΛϣΗϟϲѧѧѧѧѧϫέѧѧѧѧѧϳϳϐΗϟϥѧѧѧѧѧϣι Ύѧѧѧѧѧλ Χ

1
117منى یونس بحري نازن عبد الحلیم القطیشات ،مرجع سبق ذكره ، ص 
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˯ϲѧѧѧѧѧѧѧѧηϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧΗΣΏѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϧΗΗϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϣΓέϭѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟΓΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧΟϭϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥϫΫѧѧѧѧѧѧѧѧϟ.Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

ϡ̈́ ϼΗѧѧѧѧѧѧѧϟϭѧѧѧѧѧѧѧϬϓέѧѧѧѧѧѧѧϳϐΗϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧόϣϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳϠΧΩϟϰѧѧѧѧѧѧѧηϣΗΗϟϊ ѧѧѧѧѧѧѧϣΕέѧѧѧѧѧѧѧϳΛϣϟΓΩѧѧѧѧѧѧѧϳΩΟϟ،

ϝΎѧѧѧѧѧѧΛϣϙѧѧѧѧѧѧϟΫΎϣΩѧѧѧѧѧѧϧϋϡѧѧѧѧѧѧϠόΗاألمΎѧѧѧѧѧѧϬϧΑΔѧѧѧѧѧѧϣϠϛΔѧѧѧѧѧѧρϗ،ΫΈѧѧѧѧѧѧϓرأى�˱ΎѧѧѧѧѧѧΑϠϛϝΎѧѧѧѧѧѧϗ

ϪѧѧѧѧѧϧϋΔѧѧѧѧѧρϗϩΫѧѧѧѧѧϫϭϲѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧϳϠϣϋϝѧѧѧѧѧΛϣΗϟΎϣΩѧѧѧѧѧϧϋϭϪѧѧѧѧѧϣϠόΗϪѧѧѧѧѧϣأنΫѧѧѧѧѧϫΏѧѧѧѧѧϠϛ

α ϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϗϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΈϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϠόΗϳϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗϓϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ˯ϭϣϟ.

Ωѧѧѧѧѧѧѧϛ̈́ ϳϭϪѧѧѧѧѧѧѧϳΟΎϳΑΔѧѧѧѧѧѧѧϳϣϫϕѧѧѧѧѧѧѧϳϘΣΗϥί ϭѧѧѧѧѧѧѧΗϟϕѧѧѧѧѧѧѧγΎϧΗϟϭϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣόϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳϠϘόϟ

ϑ ϭέѧѧѧѧѧѧѧѧυϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧρϳΣϣϟϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϧϹΎΑأيϥί ϭѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧΑΏΎόϳΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϻΔѧѧѧѧѧѧѧѧϣ˯ϭϣϟϭ

ϥѧѧѧѧѧѧѧϛϟϭϲѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧϟΎΣϡΩѧѧѧѧѧѧѧϋΩϭѧѧѧѧѧѧѧΟϭϥί ѧѧѧѧѧѧѧΗϻΫѧѧѧѧѧѧѧϫϥΈѧѧѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧѧѧϳΟΎϳΑϝϭѧѧѧѧѧѧѧϘϳإن

ΏΎόϳΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϻϪϠϛѧѧѧѧѧѧѧѧηΑι ϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧΧϟ،Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣ"Ϋѧѧѧѧѧѧѧѧϛϫ"الϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳ�˱Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϧί ϭΗϣΩѧѧѧѧѧѧѧѧόΑ

ϡ̈́ ϼΗѧѧѧѧѧѧѧѧϟϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϣϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭϟ،α ϳѧѧѧѧѧѧѧѧϟϯ ϭѧѧѧѧѧѧѧѧγΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ.ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϣ˯ϭϣϟϥϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧΑ

ϥί ϭѧѧѧѧѧѧѧΗϊ ѧѧѧѧѧѧѧϣΏΎόϳΗѧѧѧѧѧѧѧγϻϪѧѧѧѧѧѧѧϧΈϓϰϣѧѧѧѧѧѧѧγϳΓΎѧѧѧѧѧѧѧϛΎΣϣأو�˱ΩѧѧѧѧѧѧѧϳϠϘΗϙϟΫѧѧѧѧѧѧѧΑϭϥϭѧѧѧѧѧѧѧϛϳ

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΎΣϣϟϭϥϳί ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϬϣϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟ˯ΎϛΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ.1

-ΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϝѧѧѧѧѧѧϳϠΣΗϟϲѧѧѧѧѧѧγϔϧϟϲѧѧѧѧѧѧϓέϳѧѧѧѧѧѧγϔΗΏѧѧѧѧѧѧόϠϟ:έϳѧѧѧѧѧѧηΗΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϝѧѧѧѧѧѧϳϠΣΗϟ

ϲѧѧѧѧѧѧγϔϧϟϰѧѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧѧϋϭϣΟϣϥѧѧѧѧѧѧϣΕΎϳѧѧѧѧѧѧο έϔϟ،ΎѧѧѧѧѧѧϬϧϣΔϳѧѧѧѧѧѧο έϓ"Ωѧѧѧѧѧѧϳϭέϓ"ϲѧѧѧѧѧѧΗϟ

Ωѧѧѧѧѧѧѧϛ̈́ ΗϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϯ ϭѧѧѧѧѧѧѧϘϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳΟϭϟϭϳΑϟϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟϝϛѧѧѧѧѧѧѧηΗϝΑϘΗѧѧѧѧѧѧѧγϣϥΎѧѧѧѧѧѧѧϛϟϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧγϧϹ

ϥѧѧѧѧѧѧϣϭϥϳѧѧѧѧѧѧΑϩΫѧѧѧѧѧѧϫϯ ϭѧѧѧѧѧѧϘϟΓί ѧѧѧѧѧѧϳέϐϟ،Ι ѧѧѧѧѧѧϳΣΩѧѧѧѧѧѧϟϭϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟ�˱Ωϭί ѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧϋϭϣΟϣΑ

ϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϊ ϓϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳί ϳέϐϟΔϳέϭόѧѧѧѧѧѧѧѧηϼϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϙέѧѧѧѧѧѧѧѧΣΗϙϭϠѧѧѧѧѧѧѧѧγϟϪѧѧѧѧѧѧѧѧϬΟϭΗϭ.

Ωѧѧѧѧѧѧѧϛ̈́ ϳϭΩѧѧѧѧѧѧѧϳϭέϓϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧϳϣϫΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϪѧѧѧѧѧѧѧΗϗϼϋϭρΎѧѧѧѧѧѧѧηϧϟΎΑϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧϳΧϟϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϠϟ

Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣν έѧѧѧѧѧѧѧѧΗϔϳأنϙϭϠѧѧѧѧѧѧѧѧγϟϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϧϹϩέέѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳϯ ΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣέϭέѧѧѧѧѧѧѧѧγϟأوϡѧѧѧѧѧѧѧѧϟϷ

ϱΫѧѧѧѧѧѧѧϟϪѧѧѧѧѧѧѧϘϓέϳأوϱΩ̈́ѧѧѧѧѧѧѧϳϪѧѧѧѧѧѧѧϳϟ·،وأنϥΎѧѧѧѧѧѧѧγϧϹϝѧѧѧѧѧѧѧϳϣϳϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϲόѧѧѧѧѧѧѧγϟوراء

ΕέѧѧѧѧѧѧΑΧϟΔѧѧѧѧѧѧΛϋΎΑϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋέϭέѧѧѧѧѧѧγϟΓΫѧѧѧѧѧѧϠϟϭΔѧѧѧѧѧѧόΗϣϟϭΎѧѧѧѧѧѧϫέέϛΗϭΎѧѧѧѧѧѧϣΕέѧѧѧѧѧѧΑΧϟ

2.عنھاواالبتعادتجنبھاالمرءفیحاولالمؤلمة

1
46، 45:، ص ص 2004، عمان ، األردن  ، 1نسر و التوزیع ، طنبیل عبد الھادي ، سیكولوجیة اللعب ، دار وائل لل

2
على الساعة 17.03.2015یوم :http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10825:موقع األنترنت 
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ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳϭι ϼΧΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΉΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϣΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛ̈́ ΗΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧ

-:وھيالنفسيالتحلیل

.للطفلواإلیھاميالخیاليوالنشاطاللعبعملیةبینالربط-

.اللعبخاللمنومشاعرهرغباتھعنالطفلیعبر-

.مشكالتھحلفيویساعدهللطفلالنفسيالتوترمناللعبیخفف-

.اللعبخاللمنالطفلنفسیةدراسةیمكن-

-ΏέѧѧѧѧѧѧϬϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟϥѧѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧѧΧΔѧѧѧѧѧѧϳϠϣϋΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϥѧѧѧѧѧѧϣϡϟΎѧѧѧѧѧѧϋϊ ѧѧѧѧѧѧϗϭϟϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϡϟΎѧѧѧѧѧѧϋ

.الحروالخیالالوھم

.بھوالمحیطینالطفلبینتواصلأداةاللعب-

ΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧΩΩѧѧѧѧѧѧϋϹΓΎѧѧѧѧѧѧϳΣϠϟϲѧѧѧѧѧѧϓέϳѧѧѧѧѧѧγϔΗΏѧѧѧѧѧѧόϠϟ:Ωѧѧѧѧѧѧϛ̈́ ϳέΎѧѧѧѧѧѧλ ϧϩΫѧѧѧѧѧѧϫ

ΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟΎϬΗϔѧѧѧѧѧѧγϼϓϭأنΓέѧѧѧѧѧѧΗϓΔѧѧѧѧѧѧϟϭϔρϟΔѧѧѧѧѧѧϠϳϭρϟϥΎѧѧѧѧѧѧγϧϺϟΩϋΎѧѧѧѧѧѧγΗϪѧѧѧѧѧѧϠϔρϰѧѧѧѧѧѧϠϋ

ΏέΩѧѧѧѧѧΗϟϥѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧΧΏѧѧѧѧѧόϠϟϰѧѧѧѧѧϠϋϊ ѧѧѧѧѧϳϣΟΕέΎѧѧѧѧѧϬϣϟϲѧѧѧѧѧΗϟϪѧѧѧѧѧϣί ϠΗϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϠΣέϣ

Ωѧѧѧѧѧѧηέϟ،ϙѧѧѧѧѧѧϟΫϭϥѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧΟϕѧѧѧѧѧѧϳϘΣΗϪѧѧѧѧѧѧϔϳϛΗΔѧѧѧѧѧѧυϓΎΣϣϟϭϰѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧΎϘΑ،ϙϟΫѧѧѧѧѧѧϟϭ

ϥΈѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧόϠϟρΑΗέѧѧѧѧѧѧϳωέѧѧѧѧѧѧλ Α˯ΎѧѧѧѧѧѧϘΑϟ.ΫѧѧѧѧѧѧΧ́ϳϭΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΩѧѧѧѧѧѧϧϋϥΎѧѧѧѧѧѧγϧϹ�˱ϻΎϛѧѧѧѧѧѧη

ΔѧѧѧѧѧѧϔϠΗΧϣΎѧѧѧѧѧѧϬϧϣ:ΏΎѧѧѧѧѧѧόϟΔѧѧѧѧѧѧϠΗΎϘϣϟΔѧѧѧѧѧѧγϓΎϧϣϟϭΔϳϣѧѧѧѧѧѧγΟϟΔѧѧѧѧѧѧϳϠϘόϟϭϝѧѧѧѧѧѧΛϣΏΎѧѧѧѧѧѧόϟ

Ωϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟ،ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧϣϭΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧρΑΗέϣϟΕΎρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧΑΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩϭΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϘΗϟ

ΓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΎΣϣϟϭΎϣέΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭ�˱έѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΧϭΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ.ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭΕΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ

ΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋϑ ΩѧѧѧѧѧѧϫΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϪѧѧѧѧѧѧΗϔϳυϭϭϰѧѧѧѧѧѧϠϋϭέΛ́ѧѧѧѧѧѧΗΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΔѧѧѧѧѧѧϳΑϟΎΑΔѧѧѧѧѧѧϳϋϭϧϭ

1.والثقافیةاالجتماعیةالحیاة

ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϛϲѧѧѧѧѧѧѧѧϧόΗϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟأنϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϠϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭϘϳϟέϭΩϷΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑ

ϲѧѧѧѧѧѧΗϟϡϭѧѧѧѧѧѧϘϳΎѧѧѧѧѧѧϬΑέΎѧѧѧѧѧѧΑϛϟϲѧѧѧѧѧѧΗϟϭΏѧѧѧѧѧѧϠρϳϡϬϧѧѧѧѧѧѧϣϡΎѧѧѧѧѧѧϳϘϟΎѧѧѧѧѧѧϬΑ�˱ϼΑϘΗѧѧѧѧѧѧγϣΎϣΩѧѧѧѧѧѧϧϋ

ϥϭέѧѧѧѧѧѧΑϛϳوأنΔѧѧѧѧѧѧόϳΑρϟΩѧѧѧѧѧѧϗϡѧѧѧѧѧѧϬΗΩϭίϝѧѧѧѧѧѧѧϳϣϟΎΑΏѧѧѧѧѧѧόϠϟΏϳέΩѧѧѧѧѧѧΗϠϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋϡΎѧѧѧѧѧѧѧϬϣϟ

ϑ ΎѧѧѧѧѧѧѧυϭϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧϔϠΗΧϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟϡϭѧѧѧѧѧѧѧϘϳΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑέΎѧѧѧѧѧѧѧΑϛϟΩѧѧѧѧѧѧѧϟϭϟΎϓΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϳΡϼѧѧѧѧѧѧѧγϟΎΑأو

1
46ذكره ، ص ص نبیل عبد الھادي مرجع سبق 
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ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΣϟأوΓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϟΏέΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϳϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋدورϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΎϘϣϟ،ΕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΑϟϭΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠΗ

ΎϬΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϭέόΑϑ ϔѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϭΎϫέόѧѧѧѧѧѧѧѧηϙѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣΗϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟα ѧѧѧѧѧѧѧѧΑϼϣϟΎϫΩѧѧѧѧѧѧѧѧϫΩϬΗϭΏέΩѧѧѧѧѧѧѧѧΗΗϟ

.وھكذااألمومةدورعلى

ϙΎѧѧѧѧѧѧѧϧϫϭν έѧѧѧѧѧѧѧΗϋϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟϭѧѧѧѧѧѧѧϫأنϙΎѧѧѧѧѧѧѧϧϫέѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛϥѧѧѧѧѧѧѧϣ

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϣϘΗϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳϓ ًأدواراΔѧѧѧѧѧѧѧѧϔϠΗΧϣال

ϥѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳأنϭѧѧѧѧѧѧѧϣϭϘϳΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑϲѧѧѧѧѧѧѧϓϡϬΗΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣΔϳϠΑϘΗѧѧѧѧѧѧѧγϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧϣ·ΎϫΩΩѧѧѧѧѧѧѧόΗϟϙѧѧѧѧѧѧѧϟΫϭأن

ϝѧѧѧѧѧѧϔρϟΩѧѧѧѧѧѧϗϡϭѧѧѧѧѧѧϘϳέϭΩѧѧѧѧѧѧΑϲρέѧѧѧѧѧѧηϟϲϣΎѧѧѧѧѧѧΣϣϟϭα ΩѧѧѧѧѧѧϧϬϣϟϭΎѧѧѧѧѧѧϣϧϳΑϭѧѧѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧѧѧϓ

ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭϟϲϠΑϘΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϣϟالϥϬΗѧѧѧѧѧѧѧѧϣϳ ّدوراً إال�˱ΩѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭ،Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϣ·ϭΎϬΑέΎѧѧѧѧѧѧѧѧο ΗϟέϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧϛ

ϲρέѧѧѧѧѧѧѧηϟι ѧѧѧѧѧѧѧϠϟϭأوα έΩѧѧѧѧѧѧѧϣϟΫѧѧѧѧѧѧѧϳϣϠΗϟϭ،Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ·ϭϡΩѧѧѧѧѧѧѧόϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬΗϳϗϼΧι ϠϟΎѧѧѧѧѧѧѧϛ

ϑأو έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϧϣϟ،Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ·ϭΎϬϗΎϘΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϻϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑϯ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧأوΔΣϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη

.الرتبةفيشریحتھدونتكونمغایرةاجتماعیة

-Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧα ϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϧΗϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϬΗϟϭ:ΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΗϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϡϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟ

"έΎѧѧѧѧѧѧѧϛ" Cartϥϭϣѧѧѧѧѧѧѧο ϣϭϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟι ΧϠΗѧѧѧѧѧѧѧϳϲѧѧѧѧѧѧѧϓأنϡυϧѧѧѧѧѧѧѧϟ

ΔѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻΩѧѧѧѧѧѧϳϘΗ�˱έѧѧѧѧѧѧϳΛϛϥѧѧѧѧѧѧϣί ѧѧѧѧѧѧέϐϟϯ ΩѧѧѧѧѧѧϟϥΎѧѧѧѧѧѧγϧϹϝϭΎѧѧѧѧѧѧΣϳϓΎѧѧѧѧѧѧϬΗΑϛΎѧѧѧѧѧѧϣϣ

ϱΩ̈́ѧѧѧѧѧѧѧϳϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·Ώέρѧѧѧѧѧѧѧο ϲѧѧѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧѧѧγϔϧΩѧѧѧѧѧѧѧόϳϭΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΩѧѧѧѧѧѧѧΣϡѧѧѧѧѧѧѧϫϝΎѧѧѧѧѧѧѧγϭϟ

.االضطرابمنوللتخلصالكبتھذاإلخراج

Ύѧѧѧѧѧѧϣϛϯ έѧѧѧѧѧѧϳΏΎΣѧѧѧѧѧѧλ ϩΫѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟأنϝѧѧѧѧѧѧϔρϟΏѧѧѧѧѧѧόϠϳα ϔϧѧѧѧѧѧѧϳϟϥѧѧѧѧѧѧϋ

˯ϲѧѧѧѧѧѧηΕϭѧѧѧѧѧѧΑϛϣϑ ѧѧѧѧѧѧϔΧϳϟϭϥѧѧѧѧѧѧϣϪΗΎϋέѧѧѧѧѧѧλΔϳѧѧѧѧѧѧγϔϧϟΏѧѧѧѧѧѧϠϐΗϳϟϭϰѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧϓϭΎΧϣ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠΧΩϟ،ΫΈѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛϑ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧΧϳϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣΕѧѧѧѧѧѧѧѧϳέϔόϟϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧϗέϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧΑΕѧѧѧѧѧѧѧѧϳέϔόϟأو

έѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ΣΕѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέϔόϟϪϣѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΧϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫέϛϳ،وإذاϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϩέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϳϝϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΗ

˯ϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟϩΎϘѧѧѧѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣΩϠϟ،وإنϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛϰѧѧѧѧѧѧѧѧηΧϳΏѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑρϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϟدورΏѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑρϟ

ϩέѧѧѧѧѧѧѧѧοأوϲρέѧѧѧѧѧѧѧѧηϟدورϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛϰѧѧѧѧѧѧѧѧηΧϳϲρέѧѧѧѧѧѧѧѧηϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϳوإن ΣϳϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗϧϼϟ

ϥѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧϳϣΩϟΫѧѧѧѧѧѧϛϫϭ.έѧѧѧѧѧѧϳϏΎѧѧѧѧѧѧϧϧϭѧѧѧѧѧѧϟΎѧѧѧѧѧѧϧ˷ϠϠΣΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷالΎϫΩѧѧѧѧѧѧΟϧ

ϊ ѧѧѧѧѧѧϘΗΔѧѧѧѧѧѧϳϠϛϲѧѧѧѧѧѧϓΓέ΅ѧѧѧѧѧѧΑΕΎρΎϘѧѧѧѧѧѧγϹΔϳѧѧѧѧѧѧγϔϧϟϥѧѧѧѧѧѧϣϓاألدوارϲѧѧѧѧѧѧΗϟϡϭѧѧѧѧѧѧϘϳΎѧѧѧѧѧѧϬΑ

ϝѧѧѧѧѧѧϔρϟΎѧѧѧѧѧѧϣϭѧѧѧѧѧѧϫΏϭѧѧѧѧѧѧΑΣϣΎѧѧѧѧѧѧϣϭϭѧѧѧѧѧѧϫϩϭέѧѧѧѧѧѧϛϣΎѧѧѧѧѧѧϬϧϣϭΎѧѧѧѧѧѧϣϭѧѧѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧѧѧϓϊ ѧѧѧѧѧѧϗϭϣ

ρѧѧѧѧѧѧѧγϭϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑΏѧѧѧѧѧѧѧΣϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳϫέϛϟϭΎѧѧѧѧѧѧѧϣϭΕѧѧѧѧѧѧѧϣΩΔѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟΩѧѧѧѧѧѧѧϗΕί ѧѧѧѧѧѧѧΟϋϥѧѧѧѧѧѧѧϋ
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έϳѧѧѧѧѧѧѧγϔΗν ѧѧѧѧѧѧѧόΑΏѧѧѧѧѧѧѧϧϭΟΓέϫΎѧѧѧѧѧѧѧυϟ"ϲѧѧѧѧѧѧѧϫϭν ѧѧѧѧѧѧѧόΑΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎѧѧѧѧѧѧѧϧϫ"ϲѧѧѧѧѧѧѧϬϓ

1.لتفسیرھاأساساً تصلحال

-ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎρϟΓΩѧѧѧѧѧѧѧѧί ϟ:ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϧόΗϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟأنϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϪѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩϟ

ν ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎρϟΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭν ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟΙ ѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑϳϥѧѧѧѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳέρΔϋϭέѧѧѧѧѧѧѧѧηϣ

Ϫϔϳέѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϟϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫϭΔѧѧѧѧѧѧѧϘϳέρϟϲѧѧѧѧѧѧѧϫΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϙΎѧѧѧѧѧѧѧϧϫϭϥΎѧѧѧѧѧѧѧο έΗϋϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϫ:-

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠρΗΗϝΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΟϣέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑϛالϙΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϫέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷأن-أ

ρϳρΧΗϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛϡѧѧѧѧѧѧѧѧγέϟϭϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣέϟأوϙѧѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛέΗϭν ѧѧѧѧѧѧѧѧόΑ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧηϷأو

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭϐϠϟ.

ϝѧѧѧѧѧѧϔρϟΩѧѧѧѧѧѧϗΏѧѧѧѧѧѧόϠϳΩѧѧѧѧѧѧόΑϝΫѧѧѧѧѧѧΑΩϭѧѧѧѧѧѧϬΟϣϲϧѧѧѧѧѧѧοأن-ب ϣΫϔϧΗѧѧѧѧѧѧγϪѧѧѧѧѧѧΗϗΎρأو

ΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϳϭѧѧѧѧѧѧѧϫϭΏѧѧѧѧѧѧѧόΗϣϯ έѧѧѧѧѧѧѧϳϭϲѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΔѧѧѧѧѧѧѧΣέϪѧѧѧѧѧѧѧϟ،إذنα ϳѧѧѧѧѧѧѧϟϪѧѧѧѧѧѧѧϳΩϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎρΓΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧίΙ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑΗϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋϑ ϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ.

-ΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟΔϳѧѧѧѧѧѧλ ϳΧϠΗϟ:ϲѧѧѧѧѧѧϧόΗϭϩΫѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟأنΩέѧѧѧѧѧѧϔϟϥѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧυΣϟ

ϩΩѧѧѧѧѧѧϟϭϣϰѧѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧѧυΣϟϝΎѧѧѧѧѧѧϣΗϛϪΟѧѧѧѧѧѧο ϧ�˷έѧѧѧѧѧѧϣϳϝѧѧѧѧѧѧΣέϣΑΔϬϳΑѧѧѧѧѧѧηϝѧѧѧѧѧѧΣέϣϟΎΑϲѧѧѧѧѧѧΗϟ

ΕέѧѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧѧϬΑΔϳέѧѧѧѧѧηΑϟΫѧѧѧѧѧϧϣΩѧѧѧѧѧΟϭ˵ϥΎѧѧѧѧѧγϧϹϰѧѧѧѧѧϠϋاألرضϰѧѧѧѧѧΗΣϭاآلن.

ϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠρϧΗϭϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣν έѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϓΙ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέϭΗΕΎϔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟΔΑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϛϣϟ

ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϟϭΕέѧѧѧѧѧѧѧѧΑΧϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϓΎϘΛϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϷΔϘΑΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΟϸϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϘΣϼϟ

ϊ ѧѧѧѧѧѧΟέϳϭΩѧѧѧѧѧѧΣέΎѧѧѧѧѧѧλ ϧϩΫѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟ"ϝѧѧѧѧѧѧϳϣϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷΏѧѧѧѧѧѧόϠϟ˯ΎѧѧѧѧѧѧϣϟΎΑ

ϡϬϋΎΗϣΗѧѧѧѧѧѧγϭϪѧѧѧѧѧѧΑϰѧѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧѧϠΣέϣϟΔϳϛϣѧѧѧѧѧѧγϟϲѧѧѧѧѧѧϓϡϫέϭѧѧѧѧѧѧρΗ،أيΎϣΩѧѧѧѧѧѧϧϋϥΎѧѧѧѧѧѧϛ

ϡϬϓϼѧѧѧѧѧѧѧѧγ�˱ΎϛΎϣѧѧѧѧѧѧѧѧγΑѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑϟέѧѧѧѧѧѧѧѧγϔϳϭϡϫέέѧѧѧѧѧѧѧѧλ ·ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϕϠѧѧѧѧѧѧѧѧγΗ

έΎΟѧѧѧѧѧѧѧѧηϷί ΟϭѧѧѧѧѧѧѧѧΣϟϭϥέΩѧѧѧѧѧѧѧѧΟϟϭϡϬϋΎΗϣΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϙϟΫѧѧѧѧѧѧѧѧΑϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϪѧѧѧѧѧѧѧѧϧρΑΗέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϠΣέϣϟΎΑΔѧѧѧѧѧѧѧϳΩέϘϟΎѧѧѧѧѧѧѧϣϛϊ ѧѧѧѧѧѧѧΟέϳϝѧѧѧѧѧѧѧϳϣϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϥѧѧѧѧѧѧѧγ8-12Δϧѧѧѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·

1
.سبق ذكره  :موقع  األنترنت  
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ΔѧѧѧѧѧѧѧѧγέΎϣϣϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϋΩϳѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧΑϟϭ–˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧΑΕϭѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑϟωϼѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟϭ–Ώϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛέϭ

ΏѧѧѧѧѧѧѧϛέϣϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳϟϵϭϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΓΩΎόΗѧѧѧѧѧѧѧγρΎѧѧѧѧѧѧѧϣϧΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳΩΑϟϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟΎϬѧѧѧѧѧѧѧηΎϋ

ϑ ϼѧѧѧѧѧѧѧγϷέѧѧѧѧѧѧѧΑϋΦϳέΎѧѧѧѧѧѧѧΗϟ."ϥѧѧѧѧѧѧѧΣϧϭالϥѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳأنϝѧѧѧѧѧѧѧΑϘϧϝϭѧѧѧѧѧѧѧϘϟΔѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧΑ

ϡϋί ѧѧѧѧѧѧΗأنϥΎѧѧѧѧѧѧγϧϹϥΎѧѧѧѧѧѧϛϲѧѧѧѧѧѧϓϡϭѧѧѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧѧѧϣϥѧѧѧѧѧѧϣϲѧѧѧѧѧѧο ΎϣϟϕϳΣѧѧѧѧѧѧγϟΔϛϣѧѧѧѧѧѧγأو

�˱Ωέѧѧѧѧѧѧϗ،ϝѧѧѧѧѧѧΑإنϥΎѧѧѧѧѧѧγϧϹϕѧѧѧѧѧѧϠΧ�˱ΎϧΎѧѧѧѧѧѧγϧ·�˱˯ΩѧѧѧѧѧѧΑϡΩѧѧѧѧѧѧΑ˯ϭѧѧѧѧѧѧΣϭ.ϊ ѧѧѧѧѧѧϣϭΫѧѧѧѧѧѧϫ

ϙΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϬϓϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧο έΗϋϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϫ:-

ϯ–أ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛέϭϟأنΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϟΕέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΧϟϭ

ΕΎϔѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϭΔΑѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϛϣϟالΙ έ˷ϭѧѧѧѧѧѧѧѧΗوأنΕέѧѧѧѧѧѧѧѧΑΧϟΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϟϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϠόΗ

ϝѧѧѧѧѧѧϳΟϥѧѧѧѧѧѧϣϝΎѧѧѧѧѧѧϳΟϷالϥѧѧѧѧѧѧϛϣϳأنΎѧѧѧѧѧѧϬΛέϳϝѧѧѧѧѧѧϳΟϟϱΫѧѧѧѧѧѧϟϪѧѧѧѧѧѧϳϠϳ،Ύѧѧѧѧѧѧϣϧ·ϭρѧѧѧѧѧѧϘϓ

1.یتعلمھاأنیمكن

ΕѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϛϙΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧϫνإن–ب ѧѧѧѧѧѧѧѧόΑΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϥѧѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳأنΩέѧѧѧѧѧѧѧѧΗ

ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΕέѧѧѧѧѧѧѧΗϓϥѧѧѧѧѧѧѧϣΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣΔϳέѧѧѧѧѧѧѧηΑϟΎѧѧѧѧѧѧѧϣϛϯ έѧѧѧѧѧѧѧϳν ѧѧѧѧѧѧѧόΑ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϠϋα ϔϧѧѧѧѧѧѧѧϟ،

ρΑέϟΎѧѧѧѧѧѧѧϛϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑΏѧѧѧѧѧѧѧΣϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϟΎΑΩΎѧѧѧѧѧѧѧϣΗϋϭϥΎѧѧѧѧѧѧѧγϧϹϲΩѧѧѧѧѧѧѧΑϟ

ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋέѧѧѧѧѧѧѧΣΑϟέΩѧѧѧѧѧѧѧλ ϣϛϪѧѧѧѧѧѧѧϣΎόρϟأوρΑέѧѧѧѧѧѧѧϟϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣϥΎѧѧѧѧѧѧѧγϧϹϲΩѧѧѧѧѧѧѧΑϟ

ϲѧѧѧѧѧѧѧϓΕΎѧѧѧѧѧѧѧΑΎϐϟϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑϭΏѧѧѧѧѧѧѧΣϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϕϠѧѧѧѧѧѧѧγΗϟέΎΟѧѧѧѧѧѧѧηϷΟέ ѧ́ѧѧѧѧѧѧΗϟϭϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧλ ϏϷ ّأنإالϙΎѧѧѧѧѧѧѧϧϫν ѧѧѧѧѧѧѧόΑΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷالϥѧѧѧѧѧѧѧϛϣϳρΑέѧѧѧѧѧѧѧϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧϳΑϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑϭ

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣέϣέϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧρΗϟϱέѧѧѧѧѧѧѧѧѧηΑϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΎϛϑ ΗΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟΎΑΕέΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟϭΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϘϟϭ

Φϳέϭѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϭΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧρϟϭΏϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛέϭΕΎΟέΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭέΗϭϳΑϣϛϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑέѧѧѧѧѧѧѧѧϳϏϭ

2.ذلك

-Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧ˯ΎΧέΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϻ:ϯ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΏΎΣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟأن

ϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϟΩѧѧѧѧѧѧѧόΑϪѧѧѧѧѧѧѧϛΎϬϧ·ϲѧѧѧѧѧѧѧϓϝѧѧѧѧѧѧѧϣόϟΩΎѧѧѧѧѧѧѧΟϟΔѧѧѧѧѧѧѧϬΟϭϣϭέΎѧѧѧѧѧѧѧΑϛϟΝΎѧѧѧѧѧѧѧΗΣϳϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧΣέΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϋϷ˯ΎΧέΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϭΕϼѧѧѧѧѧѧѧѧο όϟέέѧѧѧѧѧѧѧѧΣΗϟϭϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧϳϗϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭϟ،

ϥϭέѧѧѧѧѧѧѧϳϭأنΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϕѧѧѧѧѧѧѧϘΣϳϪѧѧѧѧѧѧѧϟϝѧѧѧѧѧѧѧϛϙѧѧѧѧѧѧѧϟΫ.ϥѧѧѧѧѧѧѧϛϟϭϙΎѧѧѧѧѧѧѧϧϫ�˱έѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛϥѧѧѧѧѧѧѧϣ

1
185:مفید نجیب حواشین ، زیدان نجیب حواشین ، مرجع سبق ذكره ، ص 

2
185:مفید نجیب حواشین ، زیدان نجیب حواشین ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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ΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΝΎѧѧѧѧѧѧѧΗΣϳϝΫѧѧѧѧѧѧѧΑΩϭѧѧѧѧѧѧѧϬΟϣϲѧѧѧѧѧѧѧγϔϧϲϧΩѧѧѧѧѧѧѧΑϭϲѧѧѧѧѧѧѧϠϘϋϭΏѧѧѧѧѧѧѧϗέΗϓί ϭѧѧѧѧѧѧѧϔϟأو

Δѧѧѧѧѧѧѧϣϳί ϬϟΩϭѧѧѧѧѧѧѧϬΟϣϲѧѧѧѧѧѧѧγϔϧ،ϱέѧѧѧѧѧѧѧΟϟϭأوΕΎѧѧѧѧѧѧѧϛέΣ˯Ύѧѧѧѧѧѧѧο ϋΩѧѧѧѧѧѧѧγΟϟΩϭѧѧѧѧѧѧѧϬΟϣ

ϲϧΩѧѧѧѧѧѧѧѧΑ،ϝѧѧѧѧѧѧѧѧϣϋϭρѧѧѧѧѧѧѧѧρΧωΎϓΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧΟϬϟϭأوωΎѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳϹϡѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΧϟΎΑأوΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΩ

Ώϳϭѧѧѧѧѧѧλ ΗϟأوϝѧѧѧѧѧѧϣϋΔѧѧѧѧѧѧρΧϊ ѧѧѧѧѧѧο ΗϲѧѧѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧѧѧΑΗϋϻϊ ѧѧѧѧѧѧϳϣΟΕϻΎѧѧѧѧѧѧϣΗΣϻϲѧѧѧѧѧѧΗϟ

ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭΗΗϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣα ϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϣϟΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΟϣϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϘϋϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϔϧϭ.

-ΔѧѧѧѧѧѧϳέυϧΏѧѧѧѧѧѧόϠϟ˯ί ѧѧѧѧѧѧΟϥѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧϳϟΎόϓϝѧѧѧѧѧѧϔρϟ:ϯ έѧѧѧѧѧѧϳΏΎΣѧѧѧѧѧѧλ ϩΫѧѧѧѧѧѧϫ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟأنϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϳΏέѧѧѧѧѧѧѧѧΟϳϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳρόϣϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭέѧѧѧѧѧѧѧѧρϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ

ϪΗΩΩόΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣϡΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ،ΓέΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟΎϛϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋΏϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϟϙΎѧѧѧѧѧѧѧѧγϣϹϭ˯ΎϳѧѧѧѧѧѧѧѧηϷΎΑ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϏϭέϣϟϭϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣα ϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧϣϟρΑѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧϛέΣϪΎѧѧѧѧѧѧѧѧο ϋأوΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋ·ϥί ϭѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟ

ϙέѧѧѧѧѧΣϳϓΕϼѧѧѧѧѧο ϋϪѧѧѧѧѧϳΩϳأوϪѧѧѧѧѧϳϣΩϗأوϪѧѧѧѧѧϘϧϋΩѧѧѧѧѧόΑΓέѧѧѧѧѧΗϓϥϭϛѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧϠϳϭρ.

ΫѧѧѧѧѧΑϭϥϭѧѧѧѧѧϛΗϝѧѧѧѧѧϛΔѧѧѧѧѧϳέυϧΎѧѧѧѧѧϣϣϕΑѧѧѧѧѧγέѧѧѧѧѧγϔΗ�˱ΎѧѧѧѧѧΑϧΎΟϥѧѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧѧϧϭΟΏѧѧѧѧѧόϠϟوال

1.الظاھرةتفسیرعلىبمفردھاتقوى

:اإللكترونیةاأللعابمفھوم-5

ϲѧѧѧѧѧѧѧϓΕϭϧѧѧѧѧѧѧѧγϟΓέѧѧѧѧѧѧѧϳΧϷΕέѧѧѧѧѧѧѧηΗϧΕϼѧѧѧѧѧѧѧΣϣϊ ѧѧѧѧѧѧѧϳΑΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ

ϝϛѧѧѧѧѧѧηΑέѧѧѧѧѧѧϳΑϛϑ ѧѧѧѧѧѧϠΗΧϣΑΎϬϟΎϛѧѧѧѧѧѧηΎѧѧѧѧѧѧϬϣΎΟΣϭΎѧѧѧѧѧѧϬϋϭϧϭوϝѧѧѧѧѧѧΑΎϗΫѧѧѧѧѧѧϫέΎѧѧѧѧѧѧηΗϧϻ

ΏѧѧѧѧѧѧѧϠρΩѧѧѧѧѧѧѧϳί ΗϣϥѧѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧѧΑϗϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϥϳϘϫέѧѧѧѧѧѧѧϣϟϭϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΗϗϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷ

ϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟΕΑѧѧѧѧѧѧѧγΗϛΓέϬѧѧѧѧѧѧѧηΔόѧѧѧѧѧѧѧγϭوΓέΩѧѧѧѧѧѧѧϗϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΏΫѧѧѧѧѧѧѧΟϥѧѧѧѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧϭΑόϠϳΙ ѧѧѧѧѧѧѧϳΣ

ΕΣΑѧѧѧѧѧѧλ ΔΑѧѧѧѧѧѧγϧϟΎΑϡѧѧѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧѧѧϳϭϫΫϭΣΗѧѧѧѧѧѧγΗϰѧѧѧѧѧѧϠϋϡѧѧѧѧѧѧυόϣϡϬΗΎѧѧѧѧѧѧϗϭϲѧѧѧѧѧѧϬϓϡϬΑΫѧѧѧѧѧѧΟΗ

ϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέϟΎΑوϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϷوϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΧϟوΓέϣΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϐϣϟΈѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧϭήΘϜϟϹ

ΪѧѧѧѧѧѧѧόΗϦѧѧѧѧѧѧѧϣήѧѧѧѧѧѧѧΜϛΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳήϐϤϟϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟΎϬϣΪѧѧѧѧѧѧѧϗήΗϮѧѧѧѧѧѧѧϴΒϣϮϜϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓˬϪѧѧѧѧѧѧѧΗΎϴϨϘΗϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟϭ

ΖѧѧѧѧѧѧѧѧΣέΏάѧѧѧѧѧѧѧѧΠΗϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷˬΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϴϟ·ϢϬόϓΪѧѧѧѧѧѧѧѧΗϭϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΐ ѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϞѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϮΘϤϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ

ˬΎϬϧΪѧѧѧѧѧѧϴϣ˯Ύѧѧѧѧѧѧπ ϗϭΕΎѧѧѧѧѧѧϗϭϷΔѧѧѧѧѧѧϠϳϮτ ϟϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧγέΎϤϣάѧѧѧѧѧѧϫΐ ѧѧѧѧѧѧόϠϟΎѧѧѧѧѧѧϤϔϴϛ˯Ύѧѧѧѧѧѧη

ˬϞѧѧѧѧѧѧѧϔτ ϟϰΘѧѧѧѧѧѧѧθΑϭϑ ΎϨѧѧѧѧѧѧѧλ ΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΎϬϟΎϜѧѧѧѧѧѧѧηϭΔѧѧѧѧѧѧѧϳήΤΑˬΔѧѧѧѧѧѧѧϣΎΗϴѧѧѧѧѧѧѧΘΗϞѧѧѧѧѧѧѧϔτϠϟ

·ωΎΒѧѧѧѧѧѧѧηϪѧѧѧѧѧѧѧΘΟΎΣϪѧѧѧѧѧѧѧϟϮϴϣϭϦѧѧѧѧѧѧѧϣϩάѧѧѧѧѧѧѧϫˬΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟϪѧѧѧѧѧѧѧόϓΪΗϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϑ ΎѧѧѧѧѧѧѧθΘϛ

1
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ϪѧѧѧѧѧѧΗέΪϗΐ ϳέΪѧѧѧѧѧѧΗϭϪѧѧѧѧѧѧΗέΎϬϣϲѧѧѧѧѧѧϓΐ ѧѧѧѧѧѧόϠϟ،ΏΎѧѧѧѧѧѧδΘϛϭΪѧѧѧѧѧѧϳΰϤϟϦѧѧѧѧѧѧϣΕήѧѧѧѧѧѧΒΨϟ

ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΠΘϨΗΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒϋήΗϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΒϣϮϜϟ.

ϊ ѧѧѧѧѧѧϣϭ ّأنϩάѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷϢϬѧѧѧѧѧѧδΗήϳϮѧѧѧѧѧѧτΘΑρΎѧѧѧѧѧѧθϧϞѧѧѧѧѧѧϔτ ϟϲѧѧѧѧѧѧϓˬΐ ѧѧѧѧѧѧόϠϟΪѧѧѧѧѧѧϳΰΗϭ

ϦѧѧѧѧѧѧϣˬϪѧѧѧѧѧѧΗέΎϬϣςϴѧѧѧѧѧѧθϨΗϭΕϻΎѧѧѧѧѧѧΠϣˬϩήѧѧѧѧѧѧϴϜϔΗ˯ήѧѧѧѧѧѧΛ·ϭϪѧѧѧѧѧѧΘϠϴΨϣΎϬτϴѧѧѧѧѧѧθϨΗϭϩΎѧѧѧѧѧѧΠΗΎΑ

ˬϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϊϓΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϭϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗέΪϗϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϨϟواإلدراكˬϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϮϟإالΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧβ ϔϨѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ

ΖѧѧѧѧѧѧϗϮϟϞѧѧѧѧѧѧϤΤΗήѧѧѧѧѧѧϴΜϜϟϦѧѧѧѧѧѧϣέΎѧѧѧѧѧѧπ ϤϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋˬϞѧѧѧѧѧѧϔτ ϟΔѧѧѧѧѧѧλ ΎΧϭϰѧѧѧѧѧѧϠϋϪΘΤѧѧѧѧѧѧλ

ΔϳΪѧѧѧѧѧѧδΠϟΔϴѧѧѧѧѧѧδϔϨϟϭΔѧѧѧѧѧѧϴϠϘόϟϭˬΔϴϛϮϠѧѧѧѧѧѧδϟϭϰѧѧѧѧѧѧϠϋϭϞѧѧѧѧѧѧϤΠϣρΎѧѧѧѧѧѧϤϧϪѧѧѧѧѧѧΘϓΎϘΛϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ

ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϋ..ϚѧѧѧѧѧѧѧϟΫϭήѧѧѧѧѧѧѧΒϋΎѧѧѧѧѧѧѧϣϩί ήѧѧѧѧѧѧѧϔΗήѧѧѧѧѧѧѧϴΜϜϟϦѧѧѧѧѧѧѧϣΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧϴϧϭήΘϜϟϹϦѧѧѧѧѧѧѧϣ

ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϴτ όϣΔϴΒϠѧѧѧѧѧѧѧγΞΎѧѧѧѧѧѧѧΘϧϭΓήѧѧѧѧѧѧѧϴτΧϞѧѧѧѧѧѧѧϤόΗϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔϋΎѧѧѧѧѧѧѧη·)ΔѧѧѧѧѧѧѧϓΎϘΜϟΔϴΒϠѧѧѧѧѧѧѧδϟ(

ΔѧѧѧѧѧѧѧϠΜϤΘϤϟѧ˰ѧѧѧѧѧѧΑ)ΔѧѧѧѧѧѧѧϓΎϘΛϒѧѧѧѧѧѧѧϨόϟ(ϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϠϤΤΗϩάѧѧѧѧѧѧѧϫˬΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϲѧѧѧѧѧѧѧϓΎϬϟΎϜѧѧѧѧѧѧѧη

ΎϬϨϴϣΎѧѧѧѧѧѧѧѧπ ϣϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭϪ˷Ψѧѧѧѧѧѧѧѧπ ΗϦѧѧѧѧѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋΰϧΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧϭΪϋΓΪѧѧѧѧѧѧѧѧϳΪϋΩΪѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧϓΎϘΜϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϴΑΎΠϳϹϞѧѧѧѧѧѧѧѧϤόΗϭϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋξ ϳϮѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗΎѧѧѧѧѧѧѧϬϤϴϗΎϬΗέΪѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗήΛΆϣϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϴϛ

Ϟѧѧѧѧѧѧϔτ ϟϪϛϮϠѧѧѧѧѧѧγϭ..ϞѧѧѧѧѧѧΤΘϟΎѧѧѧѧѧѧϬϠΤϣ)ΔѧѧѧѧѧѧϓΎϘΛϒѧѧѧѧѧѧϨόϟ(ΎѧѧѧѧѧѧϬΘϋΰϧϭΔϴϋΎѧѧѧѧѧѧδϟϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·

β ϳήѧѧѧѧѧѧѧϜΗΎѧѧѧѧѧѧѧϬϤϴϗΎѧѧѧѧѧѧѧϫΩϮΟϭϭϲѧѧѧѧѧѧѧϓϙϮϠѧѧѧѧѧѧѧγϞѧѧѧѧѧѧѧϔτ ϟϪѧѧѧѧѧѧѧΘϓΎϘΛϭ..Δѧѧѧѧѧѧѧλ ΎΧΪѧѧѧѧѧѧѧόΑان

Βѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϒѧѧѧѧѧѧѧѧϨόϟΓήϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧυΓί έΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϞѧѧѧѧѧѧѧѧϤΠϣΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧϭήΘϜϟϹήѧѧѧѧѧѧѧѧΒϋ

1.اوغیرھالمدمجةاألقراصفيوالعابواإلنترنت،الكومبیوتر

ϝѧѧѧѧѧѧΑϗϕέѧѧѧѧѧѧѧρΗϟϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϑ ϭѧѧѧѧѧѧѧγΝέѧѧѧѧѧѧόϧϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϡϭѧѧѧѧѧѧѧϬϔϣ

:اللعبة

ϥΎѧѧѧѧѧѧϛΩѧѧѧѧѧѧλاآلنϡϭѧѧѧѧѧѧϬϔϣΔѧѧѧѧѧѧΑόϠϟϡѧѧѧѧѧѧϟϥѧѧѧѧѧѧϛϳΎѧѧѧѧѧѧϣϛϭѧѧѧѧѧѧϫنإ ϘϳϪѧѧѧѧѧѧΑΔϳϠѧѧѧѧѧѧγΗϟ

ϭѧѧѧѧѧѧѧϬϠϟϭΙ ѧѧѧѧѧѧѧΑόϟϭΡέѧѧѧѧѧѧѧϣϟϭ،ϝѧѧѧѧѧѧѧΛϣΏѧѧѧѧѧѧѧόϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷΏѧѧѧѧѧѧѧόϟϭέΎϐѧѧѧѧѧѧѧλΕΎѧѧѧѧѧѧѧϧϭϳΣϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϧϭϳϠϟϝѧѧѧѧѧѧѧϛϭϝΎѧѧѧѧѧѧѧϣϋϷέѧѧѧѧѧѧѧϳϏΔѧѧѧѧѧѧѧϓΩΎϬϟأوΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧΟϟ،ΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϭϭѧѧѧѧѧѧѧϫν ϳѧѧѧѧѧѧѧϘϧ

ΩѧѧѧѧѧѧѧΟϟϝѧѧѧѧѧѧѧϣόϟϭϡυϧѧѧѧѧѧѧѧϣϟϑ ΩΎѧѧѧѧѧѧѧϬϟ.έѧѧѧѧѧѧѧΑΗϋϭΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϡΎϣΟΗѧѧѧѧѧѧѧγϳϭέѧѧѧѧѧѧѧΗϭϥѧѧѧѧѧѧѧϣ

˯ΎѧѧѧѧѧѧϧϋϝѧѧѧѧѧѧϣόϟΩΎѧѧѧѧѧѧΟϟϭѧѧѧѧѧѧϫϭΩΩѧѧѧѧѧѧΟϳϯ ϭѧѧѧѧѧѧϘϟϲѧѧѧѧѧѧΗϟϥϭѧѧѧѧѧѧϛΗϰѧѧѧѧѧѧϠϋϙѧѧѧѧѧѧηϭΫΎѧѧѧѧѧѧϔϧϟ,

ΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϭΙ ѧѧѧѧѧѧόΑϳέϭέѧѧѧѧѧѧγϟΡΎѧѧѧѧѧѧϳΗέϻϭϼѧѧѧѧѧѧΑϑ Ωѧѧѧѧѧѧϫϯ ϭѧѧѧѧѧѧγΓΫѧѧѧѧѧѧϟΏѧѧѧѧѧѧόϠϟ.ϩέѧѧѧѧѧѧΑΗϋϭ

1
2015-03-17یوم http://www.arrafid.ae/195_f1.html، مجلة  الرافد ، فاضل الكعبي



الفصل الثاني                                                 ماھیة األلعاب اإللكترونیة 

58

ν όΑѧѧѧѧѧϟϪѧѧѧѧѧϧϝѧѧѧѧѧλ ϥϭѧѧѧѧѧϧϔϟϪѧѧѧѧѧϧϭέѧѧѧѧѧϳΑόΗέѧѧѧѧѧϳϏϑ ΩΎѧѧѧѧѧϫϥѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧϗΎρϟΓΩѧѧѧѧѧί ϟ.

έѧѧѧѧѧѧΑΗϋϭΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΩѧѧѧѧѧѧϧϋέΎϐѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϪѧѧѧѧѧѧѧϧΏϳέΩѧѧѧѧѧѧΗϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΕέΎѧѧѧѧѧѧϬϣϟΔѧѧѧѧѧѧѧϣί ϼϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓ

ϝΑϘΗѧѧѧѧѧѧγϣϟوأنΩѧѧѧѧѧѧϳϠϘΗϟΓΎѧѧѧѧѧѧϛΎΣϣϟϭΎѧѧѧѧѧѧϣϫωϭѧѧѧѧѧѧϧϥѧѧѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϑ ΩѧѧѧѧѧѧϬϳϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϡѧѧѧѧѧѧϠόΗ

ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧϬϣϟϥѧѧѧѧѧѧѧϣϥϳέѧѧѧѧѧѧѧΧϵ,Ϫѧѧѧѧѧѧѧϧϭϊ ѧѧѧѧѧѧѧϓΩϱί ѧѧѧѧѧѧѧϳέϏ.Ωѧѧѧѧѧѧѧϗϭϰѧѧѧѧѧѧѧρϋϥϭѧѧѧѧѧѧѧρϼϓ

ϭρѧѧѧѧѧѧγέϭΎѧѧѧѧѧѧϣϫέϳϏϭΔѧѧѧѧѧѧϳϣϫΓέѧѧѧѧѧѧϳΑϛΏѧѧѧѧѧѧόϠϟϲѧѧѧѧѧѧϓϡϠόΗѧѧѧѧѧѧϟ.έѧѧѧѧѧѧΑΗϋϭأنΔѧѧѧѧѧѧϳέΣ

.اللعبیمیزماھوالعملعلىمكرھاً المرءكونوعدماالختیار

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϠϟΎϓإذا:ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭΗϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϧΗϭˬέϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρΗΗϭ،ϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϭΗΗϭ،ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗϧΗϭ.

ΔΑѧѧѧѧѧѧγϧϟΎΑϭΎѧѧѧѧѧѧϧϟϥѧѧѧѧѧѧΣϧέѧѧѧѧѧѧηΑϟϝѧѧѧѧѧѧϛϟΎѧѧѧѧѧѧϧϣϪѧѧѧѧѧѧΑΎόϟΔϳѧѧѧѧѧѧγΎγϷΔѧѧѧѧѧѧλ ΎΧϟϪѧѧѧѧѧѧΑϝϛѧѧѧѧѧѧηΗΗ

ϪѧѧѧѧѧѧѧϳΩϟ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΛϪѧѧѧѧѧѧѧΗΎϳΣ،ϲѧѧѧѧѧѧѧϫϭϝΩѧѧѧѧѧѧѧΑΗΗέϭѧѧѧѧѧѧѧρΗΗϭѧ́ѧѧѧѧѧѧηϧϳϭΩѧѧѧѧѧѧѧϳΩΟϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧϣΔѧѧѧѧѧѧѧΟϳΗϧ

έѧѧѧѧѧѧѧϳϐΗωΎѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭϷΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΧϟϭϙѧѧѧѧѧѧѧѧϟΫϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧΟϳΗϧέѧѧѧѧѧѧѧѧϳϐΗϪѧѧѧѧѧѧѧѧόϓϭΩϪѧѧѧѧѧѧѧѧϓΩϫϭ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧΛ

.حیاتھ

ϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧόΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϠϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧ́ΑρΎѧѧѧѧѧѧѧѧηϧρέѧѧѧѧѧѧѧѧΧϧϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳϓϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧΑϋϼϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓωί ѧѧѧѧѧѧѧѧϧ

ˬϝѧѧѧѧѧѧѧόΗϔϣϡϭѧѧѧѧѧѧѧϛΣϣΩѧѧѧѧѧѧѧϋϭϘΑˬΔѧѧѧѧѧѧѧϧϳόϣϝϛѧѧѧѧѧѧѧηΑϱΩ̈́ѧѧѧѧѧѧѧϳϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΞΎѧѧѧѧѧѧѧΗϧΔѧѧѧѧѧѧѧϠΑΎϗα ΎѧѧѧѧѧѧѧϳϘϠϟ

ϲѧѧѧѧѧѧϣϛϟ.ϕѧѧѧѧѧѧϠρϳϭϰѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧΑόϟΎѧѧѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧѧѧϬϧ́ΑΔѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟ·ϲѧѧѧѧѧѧϓϝΎѧѧѧѧѧѧΣΎѧѧѧѧѧѧϫέϓϭΗϰѧѧѧѧѧѧϠϋ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϫΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϗέ،ϡΗѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭΎϬϠϳϐѧѧѧѧѧѧѧѧηΗΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϧϣΏѧѧѧѧѧѧѧѧγΎΣϟΕѧѧѧѧѧѧѧѧϧέΗϧϹϭ

1.الكفیةواألجھزةالنقالة،والھواتفوالفیدیووالتلفاز

ϲѧѧϫωϭѧѧϧϥѧѧϣΏΎѧѧόϟϷΔѧѧΛϳΩΣϟέѧѧΛϛϷΔϳΑόѧѧηϲѧѧϓϡϟΎѧѧόϟϲѧѧΗϟϭν έѧѧόΗ

ϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧηΎηί ΎѧѧѧϔϠΗϟ"ΏΎѧѧѧόϟϭϳΩѧѧѧϳϔϟ"أوϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧηΎηΏϭѧѧѧγΎΣϟ"ΏΎѧѧѧόϟ

ΏϭѧѧγΎΣϟ"،ϲѧѧΗϟϭΏѧѧόϠΗΎѧѧο ϳϰѧѧϠϋϝѧѧϣϭΣϡϛΣΗѧѧϟΔѧѧλ ΎΧϟΎѧѧϬΑأوϲѧѧϓΕΎѧѧϋΎϗ

ΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΔѧѧλ λ ΧϣϟˬΎѧѧϬϟΙ ѧѧϳΣΑΩϭί ѧѧΗϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷΩέѧѧϔϟΔѧѧόΗϣϟΎΑϥѧѧϣ

ϝϼѧѧѧΧΩѧѧѧΣΗϡΩΧΗѧѧѧγΩѧѧѧϳϟϊ ѧѧѧϣϥϳѧѧѧόϟ"έί ѧѧѧΗϟϱέѧѧѧλ ΑϟϲѧѧѧϛέΣϟ"أوΩѧѧѧΣΗ

.اإللكترونیةالبرامجتطویرخاللمنیكونوھذاالعقلیة،لإلمكانات

1
:zz3veLBWyVatopic#ix-http://www.educmotamayiz.com/t2863منتدى المربي المتمیز:موقع األنترنت 
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ϝϼѧѧΧϥϳѧѧόΑέϷΔϧѧѧγΔϳѧѧο ΎϣϟΕέϭѧѧρΗΏΎѧѧόϟΏϭѧѧγΎΣϟϥѧѧϣΏΎѧѧόϟϰѧѧϠϋ

ΔρέѧѧηϷΔѧѧϧέϣϟ« Floppy Disk »ϰѧѧϟ·ι έѧѧϘϟΞϣΩѧѧϣϟ« CD »ϰѧѧϟ·

ΔϛΑѧѧηˬΕѧѧϳϧέΗϧϷΕέϭѧѧρΗϭϝΎϛѧѧηϷΓΩѧѧϳΩΟϟϥѧѧϣϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷΙ ѧѧϳΣΕΣΑѧѧλ 

ί ΎѧѧΗϣΗϡΎѧѧυϧΑϲѧѧΛϼΛΩΎѧѧόΑϷΓέϭѧѧλ ϠϟΔϋέѧѧγϭΔѧѧΟϟΎόϣˬΔѧѧϳϟΎϋϙϟΫѧѧϛϭϡΎѧѧυϧΩѧѧϘόϣ

ϥѧѧϣΕΎѧѧϧΎϛϣϹΔϳΗϭѧѧλ ϟϲѧѧΗϟέΛ̈́ѧѧΗϰѧѧϠϋΏѧѧϋϼϟ˯ΎѧѧϧΛˬΏѧѧόϠϟϥѧѧϛϣϳϭأنΏѧѧόϠΗ

ϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷϝϛѧѧηΑϱΩέѧѧϓΏѧѧϋϼϟΩѧѧοΏϭѧѧγΎΣϟأوΩѧѧοι ΎΧѧѧηϥϳέѧѧΧ

.األنترنیت على موجودین

ΩѧѧѧϘϟϭέΎѧѧѧη"ί ϧϭѧѧѧΟ"Jonesϰѧѧѧϟ·أنΏΎѧѧѧόϟΏϮѧѧѧγΎΤϟأوΏΎѧѧѧόϟ

ϮϳΪѧѧϴϔϟξ όΒѧѧϟι ΎΨѧѧηϷϲѧѧϫΓΎѧѧϴΤϟΔѧѧϳϘϳϘΣϟΙ ѧѧϳΣϡѧѧϬϧϥϭΟϣΩѧѧϧϳΎѧѧϬϳϓέѧѧΛϛϥѧѧϣ

ˬϊ ѧѧϗϭϟΩѧѧϗϭΕϔϧѧѧλΏΎѧѧόϟΏϭѧѧγΎΣϟϰѧѧϟ·:ΏΎѧѧόϟΕέϣΎѧѧϐϣϟΏΎѧѧόϟϭΔѧѧγϓΎϧϣϟ

ΏΎѧѧѧόϟϭΓΎѧѧѧϛΎΣϣϟΏΎѧѧѧόϟϭΔѧѧѧϳϧϭΎόΗΏΎѧѧѧόϟϭΔѧѧѧΟϣέΑϟΏΎѧѧѧόϟϭί ΎѧѧѧϐϟϷΏΎѧѧѧόϟϭ

ϝΎѧѧΟέϝΎѧѧϣϋϷ.ΎϣΩѧѧϧϋΙ ΩѧѧΣΗϧϥѧѧϋΏΎѧѧόϟΏϭѧѧγΎΣϟΏѧѧΟϳأنέϛΫѧѧΗϧأنΏΎѧѧόϟ

ألعابفیھاتنتظمفئات سبع ھناكعامبشكلمتشابھة،لیستالفیدیو

:وھيالفیدیو

ΏΎѧѧѧόϟΔѧѧѧϛέΣϟgame:ActionϲѧѧѧϫϭϙѧѧѧϠΗΏΎѧѧѧόϟϷϲѧѧѧΗϟΩѧѧѧϣΗόΗ

ΓΩΎѧѧϋέѧѧΛϛϰѧѧϠϋέί ѧѧΗϟϥϳѧѧΑϥϳѧѧόϟΩѧѧϳϟϭέѧѧΛϛϥѧѧϣΎѧѧϫΩΎϣΗϋϰѧѧϠϋϯ ϭѧѧΗΣϣΔѧѧΑόϠϟ

.الخیاليوالعدوانالمغامراتألعابمثلمن

ΏΎѧѧѧόϟΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ:Strategy gamesϲѧѧѧϫϭϙѧѧѧϠΗΏΎѧѧѧόϟϷϲѧѧѧΗϟ

.والشطرنجاأللغازألعابمثلمنوالتخطیطالمنطقيالتفكیرأھمیة على تؤكد

-ΏΎѧѧѧѧόϟΓέϣΎѧѧѧѧϐϣϟ:Adventure gamesϲѧѧѧѧϫϭϙѧѧѧѧϠΗϲѧѧѧѧΗϟϥϣѧѧѧѧο ΗΗ

.المشكالتوحلاالستكشاف

-ΏΎѧѧόϟΏѧѧόϟέϭΩѧѧϟ:Role play gamesϪΑѧѧηΗΏΎѧѧόϟΓέϣΎѧѧϐϣϟϥѧѧϛϟϭϻΩѧѧΑ

.حل على تركزأنمن 1

1
48ص،علیھا،ومالھا ما العولمة، عصر في اإللكترونیةاأللعابالشحروري،حسنيمھا
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Εϼѧѧο όϣϟΩѧѧϣΗόΗϰѧѧϠϋέϭѧѧρΗϟϲϋϭѧѧϧϟι Ύѧѧλ ΧϠϟϥѧѧϛϣϳϭأنϙέΎѧѧηϳ

.واحدالعبمنأكثرفیھا

-ΏΎѧѧѧόϟΔѧѧѧο Ύϳέϟ:Sports gamesϪΑѧѧѧηΗΕΎϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹ˯ϭѧѧѧγΕΏѧѧѧΗ

.الریاضيالفریقأوالفردطرفمن

-ΏΎѧѧѧόϟϷΓΎѧѧѧϛΎΣϣϟ:Simulatios gamesϕѧѧѧϠΧΗΎϋϭѧѧѧο ϭϣأوΔѧѧѧϳϠϣϋ

.تفاصیلھابكل

-ΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϣϳΩϘϟ:Classic gamesϡѧѧυόϣϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷΕѧѧϟϭΣϰѧѧϟ·ΏΎѧѧόϟ

.تعلیمیةألعابوھيمحوسبة

ΩѧѧϘϟΕΩѧѧΟϭ"ΔѧѧϳΎϔϛ"KafaiأنΎѧѧϳϥΎѧѧϛϑ ϳϧѧѧλ ΗϟΏΎѧѧόϟϷΏϭѧѧγΎΣϟ ال 

ϰѧѧϧόϣϪѧѧϟΙ ѧѧϳΣأنέѧѧϳΛϛϥѧѧϣΏΎѧѧόϟϷΩѧѧϗϊ ѧѧϘΗΕѧѧΣΗΕΎϔϳϧѧѧλ ΗΓΩΩѧѧόΗϣϲѧѧϓα ѧѧϔϧ

ˬΕѧѧѧϗϭϟϰѧѧѧϠόϓϝϳΑѧѧѧγϝΎѧѧѧΛϣϟΏΎѧѧѧόϟΕέϣΎѧѧѧϐϣϟϲѧѧѧΗϟΝΎѧѧѧΗΣΗأنΩΩѧѧѧΣϳΎѧѧѧϬϳϓ

ϥΎѧѧλ έϘϟΔѧѧϬΟϭϟϲѧѧΗϟΎϫΩѧѧϳέϳϲѧѧϓέѧѧΣΑϟϥѧѧϛϣϳأنϑ ϧѧѧλ ΗϙϟΫѧѧϛϥϣѧѧοΏΎѧѧόϟϷ

.الجغرافیالتعلیمالتعلیمیة

ϙΎѧѧϧϫϭΔѧѧϋϭϣΟϣϥѧѧϣέѧѧλ ΎϧόϟϲѧѧΗϟϝѧѧόΟΗΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΓί ѧѧϳϣϣ

ΔѧѧѧϔϠΗΧϣϭϥѧѧѧϋϝΎѧѧѧγϭϡϼѧѧѧϋϹϯ έѧѧѧΧϷΎѧѧѧϬϧϣ:ˬΔѧѧѧϳϠϋΎϔΗϟϯ ϭΗѧѧѧγϣˬρΎѧѧѧηϧϟ

ΕέϳΛ́ѧѧѧΗϟϭΔϳΗϭѧѧѧλ ϟΔѧѧѧϳέϣϟϭϲѧѧѧΗϟΎѧѧѧϫέϓϭΗˬΔѧѧѧΑόϠϟΩϭѧѧѧΟϭϭϑ ΩѧѧѧϫΔѧѧѧΑόϠϟ

ϥϳϧϭѧѧϘϟϭϲѧѧΗϟϡѧѧϛΣΗΔѧѧΑόϠϟϙϟΫѧѧϛϭˬΔѧѧϳόϗϭϟإنΞѧѧϣΩϩΫѧѧϫέѧѧλ Ύϧόϟϊ ѧѧϣΎϬѧѧο όΑ

ν όΑѧѧϟϝѧѧόΟΗϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷέѧѧΛϛΓέΎѧѧΛ·ΔѧѧόΗϣϭΎѧѧϧΎϣΩ·ϭ.إنΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ

Δϋϭϧѧѧλ ϣϥѧѧϣΩѧѧϋϭϗΔѧѧϳϘϳϘΣϝѧѧϋΎϔΗϳϥϭѧѧΑϋϼϟΎѧѧϬόϣˬϝѧѧόϔϟΎΑوإنΏѧѧγϛأو

ΓέΎѧѧγΧΔѧѧΑόϟϲѧѧϫΙ ΩΎѧѧΣˬϲѧѧϠόϓϲѧѧϛϠϓΏѧѧόϠϳΩέѧѧϔϟΔѧѧΑόϟϭϳΩѧѧϳϓϪѧѧϳϠϋϝѧѧϋΎϔΗϟΎΑϊ ѧѧϣ

ΩѧѧϋϭϗˬΔѧѧϳϘϳϘΣΙ ѧѧϳΣΑΩѧѧόϳΝί ѧѧϣϝѧѧϋΎϔΗϭΩѧѧϋϭϗΔѧѧΑόϠϟΎѧѧϬϟΎϳΧϭϥѧѧϣϡѧѧϫΕί ѧѧϳϣϣ

ΏΎѧѧόϟˬϭϳΩѧѧϳϔϟѧѧο ΗϳϭΫѧѧϫϝѧѧϋΎϔΗϟϲѧѧϓέѧѧϳΛϛϥѧѧϣΏѧѧϧϭΟΔѧѧΑόϠϟ:ϡϳϣѧѧλ Ηϛ

ΏΎѧѧόϟϷΎϬѧѧγϔϧΔѧѧϘϳέρϟϭϲѧѧΗϟϙέΩѧѧϳΎѧѧϬΑϡΩΧΗѧѧγϳϭΎѧѧϬϳϓΏѧѧϋϼϟˬΏΎѧѧόϟϷϲѧѧρόϳϓ
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ΫѧѧϫϝѧѧϋΎϔΗϟΏѧѧϋϼϟΔѧѧλ έϔϟέΎѧѧϳΗΧϺϟϥϳѧѧΑέϭѧѧλ ΗϡϟΎѧѧϋΔѧѧΑόϠϟأوϥϳѧѧΑΩέѧѧΟϣ

1.مشادتھا

έѧѧλإن ϧϋϝѧѧϋΎϔΗϟϊ ѧѧϣΔѧѧΑόϠϟϭѧѧϫέѧѧλ ϧϋϝΎѧѧόϓΙ ѧѧϳΣΑϳѧѧΗϳΔѧѧλ έϔϟ

ΏѧѧϋϼϟϥѧѧϣϝϼѧѧΧΕΎѧѧϛέΣΔϳΩѧѧγΟأنέρϳѧѧγϳϰѧѧϠϋΔϳѧѧλ ΧηϟΓΩϭѧѧΟϭϣϟϰѧѧϠϋ

ΔѧѧηΎηϟˬΏϭѧѧγΎΣϟΎѧѧϣϣϱΩ̈́ѧѧϳϰѧѧϟ·ΔѧѧϗϼϋΔѧѧϳϭϗΎѧѧϣϥϳѧѧΑΏѧѧϋϼϟϥϳѧѧΑϭΔϳѧѧλ Χηϟ

ϲѧѧϓˬΔѧѧΑόϠϟν ѧѧόΑϥϳѧѧΑϋϼϟϥϭΟϣΩѧѧϧϳϲѧѧϓΔѧѧΑόϠϟΔѧѧΟέΩϟϡϬϠϐѧѧηΗΎϳΩѧѧγΟˬΎѧѧϳϔρΎϋϭ

ΔϓΎѧѧѧο ϹΎΑϰѧѧѧϠϋأنΕέΎѧѧѧϬϣι ΧѧѧѧηϟΔѧѧѧϳϓέόϣϟα ϛόϧѧѧѧΗϰѧѧѧϠϋΔϳѧѧѧλ Χηϟ

ΓΩϭѧѧΟϭϣϟϲѧѧϓΔѧѧΑόϠϟϲѧѧΗϟΎѧѧϬΑόϠϳˬΏѧѧϋϼϟأيΕΎѧѧϣϠϛΑϯ έѧѧΧإنΡΎѧѧΟϧϟϝѧѧηϔϟϭ

.الالعبوأداءمھارات على كلي بشكلیعتمداللعبة في 2

ϭΩѧѧѧΑϳأنϝΎѧѧѧΟϣΔѧѧѧΑόϠϟΔѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹί ϭΎѧѧѧΟΗΓί ѧѧѧϏ˯Ύѧѧѧο ϔϟΔѧѧѧϳϭέϟϭ

ΔѧѧϠϋΎϔΗϣϟϊ ѧѧϣˬΉέΎѧѧϘϟΔѧѧϳ΄ϓΔѧѧΑόϟϲѧѧϫϲѧѧϓα ѧѧϔϧΕѧѧϗϭϟρΎѧѧηϧˬϲϋΎѧѧϣΗΟΔѧѧϳΩϧϷΎϓ

Δѧѧϔϟ̈́ϣϟϥѧѧϣ˯Ύѧѧο ϋϥϭϛέΗѧѧηϳΎѧѧόϣϲѧѧϓϡΎѧѧϣΗϫϥϳѧѧόϣأوΔѧѧϳϭϫΔѧѧϧϳόϣϲѧѧϫΎѧѧο ϳ

ϝϛѧѧηϥѧѧϣρΎѧѧηϧϟϲѧѧϓΕѧѧϗϭˬύέѧѧϔϟΔѧѧϳΑϟϭΔѧѧϳέΗϭϳΑϣϛϟϥѧѧϣΎϬϧ́ѧѧηأنϱΩ̈́ѧѧΗϰѧѧϟ·

έΎѧѧϫΩί ϙѧѧϠΗΕΎѧѧϋΎϣΟϟΔѧѧϳΩϧϷϭΩѧѧόΑأنϡΗѧѧϳρѧѧΑέέΗϭѧѧϳΑϣϛϟϲѧѧϟί ϧϣϟΕΎϛΑѧѧηΑ

ϝΎѧѧѧλ Ηϻϲϧϭѧѧѧϳί ϔϳϠΗϟˬέѧѧѧηΎΑϣϟѧѧѧο ϭϟϭأنέϭѧѧѧρΗϟϊ ϳέѧѧѧγϟϲѧѧѧϓΎѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗ

ϝΎѧѧλ ΗϻΔϳϛϠѧѧγϼϟϲѧѧΗϟΕί ѧѧϔϗΎѧѧϬΑϡѧѧυϧέΎѧѧϣϗϷΔϳϋΎϧѧѧλ ϟΕΎϳέѧѧλ Αϭϑ ΎѧѧϳϟϷ

ΔѧѧϳΟΎΟί ϟΕί ѧѧϔϗϰѧѧϟ·ˬϡΎѧѧϣϷϝѧѧόΟϡΎѧѧυϧέΗϭѧѧϳΑϣϛϟϲѧѧϟί ϧϣϟϲѧѧϓΔѧѧϘϠΣϲѧѧϓΔϠѧѧγϠγ

.كلھالعالمتضمالتيالواسعةاالتصاالت شبكة في خیطاأو

:اإللكترونیةاأللعابأنواع-6

ϰѧѧϠϋέέѧѧϏϝѧѧϛΕΎѧѧϳϠϣϋˬϑ ϳϧѧѧλ ΗϟϝѧѧϣΣϳϑ ϳϧѧѧλ ΗΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ

ΎѧѧϋϭϧϥѧѧѧϣΩΩѧѧόΗϓˬν ϗΎϧΗϟϝѧѧѧϣϭΣϟ"Supports"ϑ ϋΎѧѧο ΗϭΕΎѧѧѧΟΗϧϣϟΔѧѧϧϳΟϬϟ

ϲѧѧΗϟϊ ѧѧϗϭϣΗΗϲѧѧϓΩϭΩѧѧΣˬωϭѧѧϧϷϊ ϓΩѧѧΗϥϳέѧѧυϧϣϟϰѧѧϟ·ΓΩΎѧѧϳί ϟϲѧѧϓωϭѧѧϧϷΔѧѧϳί Οϟ

1
47،46صالسابق،المرجععلیھا،ومالھا ما العولمة، عصر في اإللكترونیةاأللعابالشحروري،حسنيمھا

2
84صالسابق،المرجععلیھا،ومالھا ما العولمة، عصر في اإللكترونیةاأللعابالشحروري،حسنيمھا
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Δϳϭѧѧο ϧϣϟΕѧѧΣΗωϭѧѧϧˬϡѧѧϋΎѧѧϣϣϱΩ̈́ѧѧϳϰѧѧϟ·ωϭѧѧϧϥѧѧϣρѧѧϠΧϟα ΎѧѧΑΗϟϹϭϊ ѧѧϣϭϙѧѧϟΫ

ϥѧѧϛϣϳϥϣѧѧοΫѧѧϫωϭѧѧϧΗϟΩѧѧϳΩΣΗΙ ϼѧѧΛΕϼΎѧѧϋˬϯ έѧѧΑϛΏѧѧϠρΗΗϝѧѧϛΓΩѧѧΣϭΎѧѧϬϧϣ

ι Ύѧѧλ ΧΔѧѧϧϳόϣϯ ΩѧѧϟˬΏѧѧϋϼϟί ѧѧϳϣΗΗϭϪΑΎѧѧηΗΑΎϫΩѧѧϋϭϗΩѧѧΣϭΗΑϭˬΎϬϓΩѧѧϫϩΫѧѧϫ

.المحاكاةوألعاباإلستراتیجیةواأللعابالحركةألعاب:ھياألنواع

ΏΎѧѧѧόϟΔѧѧѧϛέΣϟ:ϑ ΩΎѧѧѧλ ΗϳΩϼϳѧѧѧϣΏΎѧѧѧόϟΔѧѧѧϛέΣϟϊ ѧѧѧϣΩϼϳѧѧѧϣΏΎѧѧѧόϟ

ΕΎϳѧѧο έϷ"Plateforme"ΩΩѧѧΟΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϲѧѧΗϟϥΎѧѧϛأول

έϭѧѧϬυΎѧѧϬϟϲѧѧϓΕΎѧѧϋΎϗΏѧѧόϠϟϥΎѧѧϛϭΎѧѧϬϟΡΎѧѧΟϧέѧѧϳΑϛϰѧѧϠϋΕΎѧѧο έΎϋϲѧѧΗϟ

ΕѧѧϋέΗΧϡΎѧѧϋ1972ϝѧѧΛϣΗϰѧѧϟϭϩΫѧѧϫϰϟϭΗΗϟˬΏΎѧѧόϟϷΎϫΩѧѧόΑϥϳϭΎѧѧϧϋΕѧѧϓέϋ

ΎѧѧϬϠϛΎѧѧΣΎΟϧˬέϫΎѧѧΑϝѧѧΛϣ"ΩѧѧϳϭϧΎϛέ"ArkanoidϲѧѧΗϟΕϣϣѧѧλϰѧѧϠϋϝϛѧѧη

ΔѧѧΑόϟˬέϳϣΩѧѧΗϥѧѧϳΏѧѧΟϭΗϳέѧѧγϛρΎѧѧΣϥѧѧϣΩѧѧϳϣέϘϟϥѧѧϣϝϼѧѧΧΏϳϭѧѧλ ΗέѧѧΑϋ

ˬΏέѧѧο ϣϭѧѧϫϭΓέѧѧϛΔѧѧϠΛϣϣϰѧѧϠϋϝϛѧѧηϊ ѧѧΑέϣρϳѧѧγΑΕѧѧϧΎϛϭΓέϓϭѧѧΗϣϰѧѧϠϋΔѧѧο έΎϋ

ϡϛΣΗѧѧѧϟ،ΔѧѧѧϳΩΑϟΔѧѧѧΑόϠϓ"ϱέΎѧѧѧΗ"AtariΕ˯ΎѧѧѧΟϭΎϫΩѧѧѧόΑΔѧѧѧΑόϟ"α ϳέѧѧѧΗϳΗ

"Tetris "ΎΛϳΩѧѧѧѧѧѧΣϭΔϠѧѧѧѧѧѧγϠγ"ϥΎѧѧѧѧѧѧϣϛΎΑ"PacmanΔϠѧѧѧѧѧѧγϠγϭ"ϭϳέΎѧѧѧѧѧѧϣ

"Marioί ѧѧѧϛΗέΗϭϩΫѧѧѧϫΏΎѧѧѧόϟϷϰѧѧѧϠϋϡϛΣΗѧѧѧϟϲѧѧѧϓˬΔѧѧѧϛέΣϟί ѧѧѧϳϣΗΗϭΩѧѧѧϳί ΗΑ

Δϋέѧѧγϟ،ΓέΎѧѧϬϣϟϭϰϟϭѧѧΗΗϭΕΎϳϭΗѧѧγϣϟΑѧѧλ ΗϟέѧѧΛϛˬΔΑϭόѧѧλΎѧѧϣϣΏѧѧϠρΗϳ

ΎѧѧѧϫΎΑΗϧوردتϝѧѧѧόϓˬΔόϳέѧѧѧγΎѧѧѧϣϛϲѧѧѧο ΗϘϳϙѧѧѧϟΫΔϋέѧѧѧγϲѧѧѧϓΏϭΎѧѧѧΟΗϟϡΎѧѧѧϣ

ΕΎΑϭόѧѧλ ϟϲѧѧΗϟέѧѧϬυΗΩΎѧѧΟϳ·ϭϙϟΎѧѧγϣϟϝѧѧϗϷΔΑϭόѧѧλأوϊ ѧѧϳϣΟΗέѧѧΑϛΩΩѧѧϋ

ϥѧѧϛϣϣϥѧѧϣρΎѧѧϘϧϟ،ΎѧѧϣϛΏѧѧϠρΗΗϝѧѧϛϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷέΩѧѧϗϥѧѧϣϡϛΣΗѧѧϟϲѧѧϓاألدوات،

1.بأزراراألمرتعلقسواء

ΔѧѧΣϭϟϥϗέѧѧϟأوν ΑΎѧѧѧϘϣϡϛΣΗѧѧѧϟˬΎѧѧѧϫέέί ΆϝѧѧѧϛϭأداةϡѧѧѧϛΣΗϝϣόΗѧѧѧγΗ

ϱέѧѧΟϠϟأوί ѧѧϔϘϟأوν ΎѧѧϔΧϧϻ...ˬΦѧѧϟΩѧѧϗϝϣόΗѧѧγΗϝϛѧѧηΑϝѧѧλ ϔϧϣأوˬϕϓϭΗϟΎѧѧΑ

ϑ ΩϬΗѧѧѧγΗϭέѧѧѧϳΛϛϟϥѧѧѧϣΏΎѧѧѧόϟΕΎϳѧѧѧο έϷέϭѧѧѧϬϣΟˬΎΑΎѧѧѧηΎϬϟΎϛѧѧѧη΄ϓΔѧѧѧϳϟϭϔρ

ΎϬΗΎϳѧѧλ ΧηϭΓΎΣϭΗѧѧγϣϥѧѧϣϝΎѧѧρΑϡϭѧѧγέϟΔѧѧϛέΣΗϣϟأوΕϼѧѧΟϣˬϡϭѧѧγέϟΩѧѧϗϭ

ΩѧѧΟϧΎѧѧϧΎϳΣΕ˯ΎϧΛΗѧѧγϥѧѧϣϝϼѧѧΧΕΎϳѧѧλ ΧηΓΩѧѧϳΩΟΕΣϣѧѧγΎѧѧϬϟΎѧѧϬΗΎΣΎΟϧϲѧѧϓ

1
مریم قویدر ،أثر األلعاب اإللكترونیة على السلوكیات  لدى األطفال  ، مذكرة لنیل شھادة  الماجستیر في علوم اإلعالم و 

122، ص  2011،2012اإلتصال ، جامعة الجزائر ،
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˯ΎѧѧϘΗέϻϰѧѧϟ·ϑ Ύѧѧλ ϣΕΎϳѧѧλ ΧηΔѧѧϠρΑϝѧѧϛϭϝΎѧѧϳΟϷϲѧѧΗϟΎѧѧϬΑΣΗأوالˬΎѧѧϬΑΣΗ

.تعرفھا

ϡѧѧѧγΎϘΗΗϭΏΎѧѧѧόϟΕΎѧѧѧϛέΣϯ έѧѧѧΧϊ ѧѧѧϣΏΎѧѧѧόϟΕΎϳѧѧѧο έϷα ѧѧѧϔϧρϭέѧѧѧη

ΡΎѧѧΟϧϟΔϋέѧѧγˬΫѧѧϳϔϧΗϟϡϛΣΗѧѧϟϲѧѧϓϑ ѧѧϠΗΧϣΓί ѧѧϬΟϡϛΣΗѧѧϟ،ϥѧѧϛϟί ѧѧϳϣΗΗΎѧѧϬϧϋ

ΎϬϓΩѧѧѧϫ́ΑΔѧѧѧλ ΎΧϟ،ϕѧѧѧϠόΗϳϭέѧѧѧϣϷΏΎѧѧѧόϟ́ΑΕέϣΎѧѧѧϐϣϟΏΎѧѧѧόϟϭϝΎѧѧѧΗϘϟΏΎѧѧѧόϟϭ

ˬϲѧѧϣέϟوإذاΎѧѧϣΕѧѧϧΎϛΏΎѧѧόϟΕέϣΎѧѧϐϣϟϊ ρΎѧѧϘΗΗΎϳΑѧѧγϧϊ ѧѧϣΏΎѧѧόϟˬΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹ

ϥΈѧѧϓΏΎѧѧόϟϯ έѧѧΧΎѧѧϬϧϣΩѧѧόΗΓέϭѧѧλ ΑΔѧѧϳόρϗΏΎѧѧόϟˬΔѧѧϛέΣϲѧѧϬϓϱϭѧѧΗΣΗϝѧѧϛ

έѧѧѧλ ΎϧόϟΔѧѧѧλ ΎΧϟϡϼϓϷΎѧѧѧΑأوΕΎѧѧѧϳϭέΓέϣΎѧѧѧϐϣϟ،ϭϳέΎϧϳѧѧѧγϓϩΫѧѧѧϫΏΎѧѧѧόϟϷ

ϰΣϭΗѧѧγϣϥѧѧϣΏϭϠѧѧγϷϲѧѧϣΣϠϣϟ:ΏѧѧϋϼϟΎϓι ϣϘΗѧѧϳدورΔϳѧѧλ ΧηϟΔϳѧѧγϳέϟ

ϝѧѧѧρΑϟϲѧѧѧοأي ήΘϓϹ،ϊ ΑΎѧѧѧΗΗϟΕΎѧѧѧϣϬϣϟωΎѧѧѧϘϳΈΑέѧѧѧϳΑϛϪѧѧѧΟΗΗΎѧѧѧϬϠϛϙѧѧѧϔϟΓΩѧѧѧϘϋ

ˬΔѧѧλ ϘϟΩΎѧѧΟϳΈϛΔϳѧѧλ ΧηΔѧѧϳϔΗΧϣأوϝΎѧѧρΑ·ΕΎѧѧρρΧϣΓέϳέѧѧηέέѧѧηϷϥϳΩέѧѧϔϧϣ

ϥϳϠϣΎѧѧѧϋϲѧѧѧϓέΎѧѧѧρ·ΕΎΑΎѧѧѧλأو ϋΔѧѧѧϣυϧϣأوϝѧѧѧϛΑΔρΎѧѧѧγΑΫΎѧѧѧϘϧ·ˬϪѧѧѧγϔϧϰѧѧѧϠϋϭ

ΏѧѧϋϼϟأنΟϧѧѧϳϲѧѧϓϪѧѧΗΎϣϬϣΔѧѧϳΎϣΣΑϪѧѧΗϳϔϠΧΔѧѧϬΟϭϣϭϝѧѧϛέΎѧѧρΧϷΎѧѧϣϟϭ ال 

ھذهأشھربینومنطریقھ،في یقفونالذینكلتدمیر

ΏΎѧѧѧόϟϷ"ΏѧѧѧϣϭΗέΩѧѧѧϳέ"Tomb RaiderϲѧѧѧΗϟΕѧѧѧϘϘΣΎѧѧѧΣΎΟϧέϫΎѧѧѧΑ

ϯ ΩѧѧϟΕΎѧѧϳΗϔϟϰѧѧΗΣϭϯ ΩѧѧϟέϭϛΫѧѧϟϡѧѧϏέأنΔѧѧΑόϠϟΔѧѧϠρΑα ϳѧѧϟϭϼѧѧρΑالراΕѧѧϓϭέϛ

Lara CroftϲѧѧϬϓΓΎѧѧΗϓ ال ϊ ѧѧΟέΗΗϡΎѧѧϣأي˯ϲѧѧη،ΩѧѧϗϭϡѧѧΗΩϳѧѧγΟΗϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟ

1.كبیرا نجاحا بدورهحققسینمائيفیلم في

ΕΎϫϭϳέΎϧϳѧѧγΑΓΩϭΩѧѧΣϣˬΓΩΎѧѧϋΕѧѧϳϘΑ"ΏΎѧѧόϟϝΎѧѧΗϘϟ"ΓέϘΗѧѧγϣϲѧѧϓ˯Ύѧѧο ϓ

ϕѧѧϠϐϣΏѧѧϳέϗϥѧѧϣΔѧѧΑϠΣϟأوέΎѧѧΗΧΗΎϬѧѧγϔϧϟ˯Ύѧѧο ϓΎѧѧλ ΧηϣϥϛΎѧѧϣϷϲѧѧϫΡέΎѧѧγϣ

ˬϝΎѧѧѧΗϘϠϟΕΎѧѧѧϣϛϠϟΕΎΑέѧѧѧο ϟϭϝѧѧѧΟέϟΎΑα έϟΎѧѧѧΑϭأوϰѧѧѧΗΣϥϳϛΎϛѧѧѧγϟΎΑϑ ѧѧѧϠΗΧϣϭ

ΔΣϠѧѧѧγϷΔѧѧѧλ ΎΧϟΕΎѧѧѧο ΎϳέϟΎΑˬΔѧѧѧϳϟΎΗϘϟϰѧѧѧϠϋέέѧѧѧϏϑ ϳѧѧѧγϟΎѧѧѧϬϠϛˬΔΣϭϣѧѧѧγϣ

ϰϣѧѧѧγΗϭΔѧѧѧϠϣΟ"ϡѧѧѧϬϣϛϟΎѧѧѧόϳϣΟ"Cognez-les tousέѧѧѧϳΑόΗΑϲѧѧѧΑϋϻΏΎѧѧѧόϟ

Tuez-les"جمیعاقاتلوھم"ألعابعنتتمیزألعابوھيالفیدیو، tous

1
123،122مریم قویدر ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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ϥѧѧϣϝϼѧѧΧΔΣϠѧѧγϷˬΔϠϣόΗѧѧγϣϟϝѧѧϛϓϙέΎѧѧόϣϟΎѧѧϧϫϱέѧѧΟΗϱΩѧѧϳ ΆΔѧѧϳέΎϋ

.بیضاء بأسلحة أو

-ΎѧѧϧϫϭΎѧѧο ϳϝѧѧΗΣΗΔϋέѧѧγϟϡϛΣΗѧѧϟϭϲѧѧϓΓί ѧѧϬΟϷΔѧѧϧΎϛϣΓέѧѧϳΑϛϲѧѧϓΡΎѧѧΟϧ

ˬΔѧѧΑόϠϟΡέѧѧΗϘΗϭΔѧѧΑόϟ"ϥϛϳѧѧΗ"Tekken3ϼΛѧѧϣˬΔѧѧΑέϗέѧѧηϋΕΎϳѧѧλ ΧηϙѧѧϠϣΗ

ϝѧѧϛΓΩѧѧΣϭΎѧѧϬϧϣΎѧѧϬΗΎϳϧϘΗΔѧѧλ ΎΧϟϲѧѧϓˬϝΎѧѧΗϘϟΏѧѧϠρΗϳϭωϭѧѧϧΗϝΎϛѧѧηϡϭѧѧΟϬϟ

 .لألصابع الكثیفالتحریكالمتاحةالمضادوالھجوم

ΎѧѧѧϣΏΎѧѧѧόϟ"ϡϫϭѧѧѧϠΗϗΎѧѧѧόϳϣΟ"Shoot’en upϲѧѧѧϬϓΓέΛ́ѧѧѧΗϣϝϛѧѧѧηΑ

ϕѧѧϠρϣΡΎѧѧΟϧϟΎΑاألولϱΫѧѧϟϪѧѧΗϘϘΣέѧѧΑϋΏΎѧѧόϟ"دوم"DoomϥѧѧϛϣϳϭέΎѧѧΑΗϋ

ϝѧѧϛ،ΏΎѧѧόϟϷأنΫѧѧϫέѧѧϳΧϷϭѧѧϫϱΫѧѧϟϥѧѧηΩΫѧѧϫϝϛѧѧηϟϥѧѧϣˬΏѧѧόϠϟΎѧѧϣϟΎρأن

ϲѧѧΗϟϪѧѧΗϠΗΕέΛ́ѧѧΗϩΫѧѧϬΑΔѧѧϠΎόϟΓέѧѧϳΑϛϟϲѧѧΗϟϰϣѧѧγΗ"دومϙѧѧѧϳϻ"Doom-

LikeأيϝѧѧΛϣ"دوم"،έϬѧѧηϭϥϳѧѧΗΑόϟϥѧѧϣϩΫѧѧϫΔѧѧϠΎόϟέϛΫѧѧϧ"ϙѧѧϳϭϛ"Quake

்"و ѧѧѧϧϭ"UnrealΎѧѧѧϧϫϭϥѧѧѧϛϣϳΔѧѧѧυΣϼϣأنΩѧѧѧΑϣϟˬϝϛѧѧѧηϭϡϳΩѧѧѧϘΗϟϲѧѧѧϓ

ϝѧѧϛΔѧѧΑόϟ"ϡϫϭѧѧϠΗϗΎѧѧόϳϣΟ"Shoot’en upϭѧѧϫѧѧγϔϧϪϰѧѧϠόϓϯ ϭΗѧѧγϣϟاألولϥѧѧϣ

ΔѧѧηΎηϟΩѧѧΟϧΎΣϼѧѧγ)Ώѧѧϋϼϟ(،ΏѧѧΟϳϪϟΎϣόΗѧѧγ˯Ύѧѧο ϘϠϟϰѧѧϠϋΓί ѧѧϐϟε ϭѧѧΣϭϟϭ

ϲѧѧΗϟϡΩѧѧϘΗΗϭѧѧΣϧΏѧѧϋϼϟϲѧѧϓΕέϭѧѧϛϳΩΔϳϠΑϘΗѧѧγϣϡϟϭѧѧϋϭˬΔѧѧηΣϭΗϣوألنΩѧѧΑϣ

ΔѧѧΑόϠϟϭϳέΎϧϳѧѧγϟϭΎѧѧϬϳϓΩϭΩѧѧΣϣˬΎϳΑѧѧγϧϥΈѧѧϓΔѧѧϳϋϭϧϡѧѧγέϟρϳѧѧΣϣϟϭϲόϣѧѧγϟϝѧѧΗΣΗ

1.ھامة مكانة

ΎѧѧѧϣΏΎѧѧѧόϟϲѧѧѧϣέϟΔϳϛϳѧѧѧγϼϛϟϲѧѧѧϬϓί ѧѧѧϳϣΗΗϥѧѧѧϋωϭѧѧѧϧ"Shoot’en

up"έέϘΗѧѧγΎΑϑ ΩѧѧϫϷΏϭѧѧλ ϣϟˬΎѧѧϫϭΣϧϲѧѧϔϓΔѧѧηΎηϟϝѧѧΗΣϳΡϼѧѧγϟΔѧѧϧΎϛϣϟ

ˬϰѧѧϟϭϷϥѧѧϛϟϲѧѧϓϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟΏѧѧϋϼϟέѧѧϳϏϡί ѧѧϠϣϙέΣΗϟΎѧѧΑأوωϼρΗѧѧγϡϟϭѧѧϋ

ˬΔѧѧϔϠΗΧϣϩΫѧѧϬϓΓέѧѧϳΧϷϲΉѧѧΗϩϭѧѧΣϧϰѧѧϠϋϝϛѧѧηϝϭΩѧѧΟΔѧѧϘϓϭΗϣϊ ѧѧϣϑ ѧѧϠΗΧϣ

ΕΎϳϭΗѧѧγϣˬΔΑϭόѧѧλ ϟϲѧѧϬϓϪΑΎѧѧηΗΗϊ ѧѧϣΏΎѧѧόϟΔѧѧϗΩϟϲѧѧϫϭΕΎѧѧγΎΑΗϗΔѧѧϳϓέΣΏΎѧѧόϟϷ

.التقلیدیةالتدمیر
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2.ΏΎѧѧόϟΔϳΟϳΗέΗѧѧγ·:ϡѧѧγϘϧΗΏΎѧѧόϟΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹأوΏΎѧѧόϟέѧѧϳϛϔΗϟ

:فرعیةأنواعأربعةإلى

ΏΎѧѧѧѧѧόϟΕέϣΎѧѧѧѧѧϐϣϟέѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟϭ:"Jeux d’aventures-reflexion"

ϲѧѧϫϭϥѧѧϣέϭѧѧυϧϣΝέѧѧϔΗϣϟρϳѧѧγΑϟϪΑѧѧηΗΎѧѧϬΗϭΧΏΎѧѧόϟΕέϣΎѧѧϐϣϟˬΔѧѧϛέΣϟϭ

ΏѧѧϋϼϟΎϓι ϣϘΗѧѧϳέϭΩѧѧϟϱί ѧѧϛέϣϟϥѧѧϣϝϼѧѧΧϝѧѧρΑϲѧѧο έΗϓέѧѧο ΎΣالأوϲѧѧϓ

ˬΔѧѧѧѧѧѧѧηΎηϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧϛϟί ѧѧѧѧѧѧѧϳϣΗΗΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧϋϲѧѧѧѧѧѧѧϓϯ ϭΗѧѧѧѧѧѧѧγϣν ϭѧѧѧѧѧѧѧϣϐϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϳϓϱΫѧѧѧѧѧѧѧϟϭϝѧѧѧѧѧѧѧΗΣϳ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϛϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΎϫϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΓέϭέϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγˬϭϳέΎϧϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϳϭΝΎΗϧΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϻΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧυΣϼϣϟϭ

ϥΎρέѧѧѧѧѧѧηϥΎϳѧѧѧѧѧѧγΎγΡΎѧѧѧѧѧѧΟϧϟˬΏѧѧѧѧѧѧϋϼϟϰѧѧѧѧѧѧϠόϓΔѧѧѧѧѧѧϘϳέρϕѧѧѧѧѧѧϘΣϣϟˬι ΎѧѧѧѧѧѧΧϟϝѧѧѧѧѧѧϣόϳ

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧϋϼϟϝϼѧѧѧѧѧѧѧѧΧΔѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϠϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϝѧѧѧѧѧѧѧѧΣϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧϠΗΧϣν ϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϐϟρϳѧѧѧѧѧѧѧѧΣϣϟί ϐϠϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑ

ˬϲѧѧѧѧѧγϳέϟωϭѧѧѧѧѧϧΗϳϭρϳѧѧѧѧѧΣϣϟϝϛѧѧѧѧѧηΑέѧѧѧѧѧϳΑϛϥѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧΑόϟϰѧѧѧѧѧϟ·ˬϯ έѧѧѧѧѧΧέѧѧѧѧѧϳϏϪѧѧѧѧѧϧ

ί ѧѧѧѧѧѧѧϛέϳϪѧѧѧѧѧѧѧϠϛϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧѧϳόϗϭϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧϣΟϭˬϡѧѧѧѧѧѧѧγέϟΫѧѧѧѧѧѧѧϬΑϭϝϭΎѧѧѧѧѧѧѧΣΗϩΫѧѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷ

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧόΟΏѧѧѧѧѧѧѧѧϋϼϟέѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑϳϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓΕΎϫϭϳέΎϧϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϡѧѧѧѧѧѧѧѧΣϼϣϟϕѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠΗϝѧѧѧѧѧѧѧѧο ϓ́ΑˬϡϼѧѧѧѧѧѧѧѧϓϷ

Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣϲѧѧѧѧѧѧѧѧϘΑΗϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϕϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧηΗϟΔϔѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΑˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧϣΩϩΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳϟ˯ρΑѧѧѧѧѧѧѧѧΑϭѧѧѧѧѧѧѧѧΣϧΫѧѧѧѧѧѧѧѧϳϔϧΗ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϣϬϣϟ.ϝѧѧѧѧѧѧѧο ϔΑϭέϳΩѧѧѧѧѧѧѧϘΗϟϕϳϗΩѧѧѧѧѧѧѧϟΕΎϳϭΗѧѧѧѧѧѧѧγϣϟΔΑϭόѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϲѧѧѧѧѧѧѧΗϟالΏѧѧѧѧѧѧѧΟϳأن

ϥϭѧѧѧѧѧѧϛΗΔϠϬѧѧѧѧѧѧγΩѧѧѧѧѧѧΟوالΔΑόѧѧѧѧѧѧλˬΩѧѧѧѧѧѧΟΟϧѧѧѧѧѧѧϳϥϭϣϣѧѧѧѧѧѧλ ϣϟϲѧѧѧѧѧѧϓϕϳϭѧѧѧѧѧѧηΗέѧѧѧѧѧѧΛϛ

1.الحركةألعابمننفوراالالعبین

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧѧγϹΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧλ Ηϗϻ":Jeux de stratégie

économique"ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧΑϳέϗϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣˬι ϣϘΗѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟΎρΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧΩѧѧѧѧѧѧѧѧϳόΗΝΎѧѧѧѧѧѧѧѧΗϧ·

ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΛϣΗϭΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣί ϳϧΎϛϳϣϟΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎγϷέϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϳΩϣˬΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΎϘΑϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϧϛϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠρΗΗ

έѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟΓέΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟϭϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋέϳϳѧѧѧѧѧѧѧѧγΗέΎϣΛΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϭΩέϭѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭΗΕѧѧѧѧѧѧѧѧΣΗ

ϑ έѧѧѧѧѧѧλ ΗˬΏѧѧѧѧѧѧϋϼϟΕϻΎѧѧѧѧѧѧΟϣϟϭϲѧѧѧѧѧѧΗϟΏѧѧѧѧѧѧΟϭΗϳΎϫέϳϳѧѧѧѧѧѧγΗϲѧѧѧѧѧѧϫΓέѧѧѧѧѧѧϳΛϛΩΩѧѧѧѧѧѧόΑΎѧѧѧѧѧѧϣ

ϲѧѧѧѧѧѧѧϓϊ ѧѧѧѧѧѧѧϗϭϟ:έΎѧѧѧѧѧѧѧϳΗΧϊ ѧѧѧѧѧѧѧϗϭϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧϓέϐΟϟΔѧѧѧѧѧѧѧϣΎϗϹˬΔѧѧѧѧѧѧѧϧϳΩϣϟέϳϳѧѧѧѧѧѧѧγΗΎѧѧѧѧѧѧѧϫΩέϭϣ

ˬΔѧѧѧѧѧѧѧϳόϳΑρϟˬΓέΎѧѧѧѧѧѧѧΟΗϟˬΕΎϋΎϧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟΎϳϓέϐϣϳΩѧѧѧѧѧѧѧϟ...ˬΦѧѧѧѧѧѧѧϟϑ ΩѧѧѧѧѧѧѧϬϟϭϭѧѧѧѧѧѧѧϫϡΎѧѧѧѧѧѧѧϳϘϟ

ϝѧѧѧѧѧѧο ϓ́ΑέϳϳѧѧѧѧѧѧγΗϥѧѧѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧѧΧϝѧѧѧѧѧѧѧϛέѧѧѧѧѧѧλ ΎϧόϟΔѧѧѧѧѧѧϧϭϛϣϟΔѧѧѧѧѧѧѧϧϳΩϣϟΩѧѧѧѧѧѧϧϋˬΎϬΎѧѧѧѧѧѧѧηϧ·
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ϥѧѧѧѧѧѧϣΕΎϋΎϧѧѧѧѧѧѧλ ϟΔѧѧѧѧѧѧϳϟΎϣϟϭΫѧѧѧѧѧѧϛϭΕέΗϭѧѧѧѧѧѧΗϟΔѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻΓΩέϭѧѧѧѧѧѧϟΙ ϭΩѧѧѧѧѧѧΣϟϥѧѧѧѧѧѧϣ

ϝѧѧѧѧѧѧΟέΎѧѧѧѧѧѧϫΩί ϩΫѧѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧѧϧϳΩϣϟΔϳѧѧѧѧѧѧο έΗϓϹΔѧѧѧѧѧѧϣΎϗ·ϭϥί ϭѧѧѧѧѧѧΗϥϳѧѧѧѧѧѧΑϝѧѧѧѧѧѧϛˬΎѧѧѧѧѧѧϬϠϣϭϋ

ϲѧѧѧѧѧѧѧρόΗϭΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧѧγϹΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϗϻΔѧѧѧѧѧѧѧλ έϔϟΎѧѧѧѧѧѧѧο ϳΏѧѧѧѧѧѧѧϳέΟΗϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧϔϠΧϣ

ϭѧѧѧѧѧѧϣϧί ϭΎѧѧѧѧѧѧΟΗϣΩϭΩѧѧѧѧѧѧΣϠϟΔϋΎϧѧѧѧѧѧѧλ ϠϟأوϝϼΗѧѧѧѧѧѧΧϹϝѧѧѧѧѧѧλ ΎΣϟΩѧѧѧѧѧѧϧϋωΎѧѧѧѧѧѧϔΗέέѧѧѧѧѧѧϘϔϟ

ϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑˬϥϳϧρϭѧѧѧѧѧѧѧϣϟوإذاϥΎѧѧѧѧѧѧѧϛϑ ΩѧѧѧѧѧѧѧϬϟϲѧѧѧѧѧѧѧγϳέϟϭѧѧѧѧѧѧѧϫ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϘΑϹϝϭѧѧѧѧѧѧѧρϷΓέѧѧѧѧѧѧѧΗϓ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϧϛϣϣϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣΔѧѧѧѧѧѧѧϧϳΩϣˬΔϳѧѧѧѧѧѧѧο έΗϓϥΈѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧϋϼϟέѧѧѧѧѧѧѧΣϲѧѧѧѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧѧѧѧϳΗΧ

ϝѧѧѧѧѧѧΣέϣϭѧѧѧѧѧѧϣϧϟأوϰѧѧѧѧѧѧΗΣΏѧѧѧѧѧѧϋϼΗϟΩѧѧѧѧѧѧϋϭϘΑΔѧѧѧѧѧѧΑόϠϟϥѧѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧѧΧϡΎѧѧѧѧѧѧϳϘϟΩѧѧѧѧѧѧϳΩόϟΎΑ

.التجاربمن

ΏΎѧѧѧѧѧѧόϟΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧγϹΔϳέϛѧѧѧѧѧѧγόϟ":Jeux de stratégie

militaire"ϲѧѧѧѧѧѧϫϭΏΎѧѧѧѧѧѧόϟί ѧѧѧѧѧѧϛΗέΗϰѧѧѧѧѧѧϠϋα ѧѧѧѧѧѧϔϧˬΩѧѧѧѧѧѧΑϣϟϥѧѧѧѧѧѧϛϟΔѧѧѧѧѧѧϬΟϭϣϭѧѧѧѧѧѧΣϧ

ωϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭϣˬϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΗΧϣϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϓΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΟΗϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋϼϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛϳέϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧΎϘϟ

ϱέϛѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϋˬϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳϘΣϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϓϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟΡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϧϟΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϋϝϼϐΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΩέϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

ϪѧѧѧѧѧѧΗΎόρΎϘϣϪϳѧѧѧѧѧѧο έϭ˯ΎѧѧѧѧѧѧϧΑϭϲϧΎѧѧѧѧѧѧΑϣΔϳέϛѧѧѧѧѧѧγϋϝϳϛѧѧѧѧѧѧηΗϭϕϟΎѧѧѧѧѧѧϳϓϭί ѧѧѧѧѧѧϐϟϲѧѧѧѧѧѧο έ

ˬα ϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧϧϣϟΫѧѧѧѧѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋΏѧѧѧѧѧѧѧѧϋϼϟأنϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧόϳΕέΩѧѧѧѧѧѧѧѧϗε ϳѧѧѧѧѧѧѧѧΟϟϱΫѧѧѧѧѧѧѧѧϟϩέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΗΧ

ϊ ѧѧѧѧѧѧѧο ϭϭΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧѧγ·ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϘϳϘΣϡϭѧѧѧѧѧѧѧΟϬϠϟωΎϓΩѧѧѧѧѧѧѧϟϭϥѧѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧѧΟϥѧѧѧѧѧѧѧγΣϊ ѧѧѧѧѧѧѧϗϭΗϟأو

ΩέѧѧѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋΕΎѧѧѧѧѧѧϛέΣΗˬϡϭѧѧѧѧѧѧλ ΧϟΏѧѧѧѧѧѧϠρΗΗϭϩΫѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϷϰѧѧѧѧѧѧϠϋέέѧѧѧѧѧѧϏΏΎѧѧѧѧѧѧόϟ

ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϹˬΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϗϻΕέΩѧѧѧѧѧѧѧѧϗϝѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠΣΗϠϟϡϳѧѧѧѧѧѧѧѧϳϘΗϟϭΔϋέѧѧѧѧѧѧѧѧγϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓέѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟ

ΩѧѧѧѧѧόΑϥѧѧѧѧѧϣϙѧѧѧѧѧϠΗΓΩϭѧѧѧѧѧΟϭϣϟϲѧѧѧѧѧϓΏΎѧѧѧѧѧόϟϷΔϳΩΎѧѧѧѧѧλ ΗϗϻϥѧѧѧѧѧϳϥѧѧѧѧѧϣέΩΎѧѧѧѧѧϧϟΫΎѧѧѧѧѧΧΗ

1.فوریةقرارات

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩϳϠϘΗϟ":Jeux Traditionnels"Ωϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϘϣϟϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑ

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟˬϕέϭѧѧѧѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧѧѧѧϫϭέѧѧѧѧѧѧѧΛϛϷΓέϬѧѧѧѧѧѧѧηϥѧѧѧѧѧѧѧϣϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷˬΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧѧγϹ

ν όΑѧѧѧѧѧѧϓϩΫѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΓΩϭѧѧѧѧѧѧΟϭϣأوΔѧѧѧѧѧѧΟϣέΑϣϲѧѧѧѧѧѧѧϓϡΎѧѧѧѧѧѧυϧ"ί ϭΩѧѧѧѧѧѧϧϳϭ"،ϲѧѧѧѧѧѧѧϫϭ

.بالالعبنفسھیصفأنالنادرمنعریضاجمھورابذلكتمس

1
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3.ΏΎѧѧόϟΓΎѧѧϛΎΣϣϟ:ΩѧѧόΗΏΎѧѧόϟΓΎѧѧϛΎΣϣϟΓΩΎѧѧϋ·ΝΎѧѧΗϧ·έϭѧѧλ ϟΕΎρΎѧѧηϧ

ˬΔѧѧϳόϗϭΔϳѧѧο ΎϳέˬΎѧѧγΎγΩѧѧϋϭϘϓϩΫѧѧϫΕΎρΎѧѧηϧϟϡΗѧѧϳυΎѧѧϔΗΣϹΎѧѧϬΑϊ ѧѧϣΙ ΑѧѧηΗ

έѧѧϳΑϛˬΕΎѧѧϳί ΟϟΎΑϰΣϭΗѧѧγΗϭϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷΎѧѧϣ·ϥѧѧϣϊ ѧѧϗϭϟأوϥѧѧϣΎϧέϭѧѧλ ΗΫѧѧϬϟ

ˬϊ ѧѧϗϭϟϲѧѧϫϭϙϟΫѧѧΑΏέѧѧϗϰѧѧϟ·έΩΎѧѧλ ϣϟΓΎΣϭΗѧѧγϣϟˬΎѧѧϬϧϣوالί ѧѧϛΗέΗϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷ

ρѧѧϘϓϰѧѧϠϋϡѧѧγέϟΏѧѧϳέϘϟϥѧѧϣˬϊ ѧѧϗϭϟϥѧѧϛϟϭΎѧѧο ϳϰѧѧϠϋΔѧѧϧΎϛϣϟϲѧѧΗϟϰѧѧρόΗ

ΏѧѧѧϋϼϟˬϪѧѧѧγϔϧϲѧѧѧϔϓΏΎѧѧѧόϟΓΎѧѧѧϛΎΣϣϥέѧѧѧϳρϟϝѧѧѧΛϣ"ΕѧѧѧϳϼϓέϭΗϻϭϣϳѧѧѧγ"Flight

SimulatorϥѧѧϣˬΕϓϭѧѧγϭέϛϳϣϲѧѧΗϟϭέѧѧΑΗόΗϥѧѧϣϥϳѧѧΑέѧѧΛϛϷΏΎѧѧόϟϷΓέϬѧѧη

ϡΩѧѧϗϷϭˬΎѧѧο ϳΫѧѧΧ́ϳΏѧѧϋϼϟΓέϭѧѧλ ΑΔѧѧϳϠόϓϥΎѧѧϛϣˬέΎѧѧϳρϟϭѧѧϬϓα ѧѧϠΟϳΎϳѧѧο έΗϓ

ϥΎѧѧϛϣΩѧѧΎϗΓέΎѧѧρϟϯ έѧѧϳϭέѧѧΑϋΔѧѧηΎηϟΔѧѧϣΩϘϣϪѧѧΗέΎρΕΎѧѧΣϭϟϭˬϡϛΣΗѧѧϟϯ έѧѧϳϭ

ΝέΎѧѧΧΓέΎѧѧρϟΎѧѧϳϠϣΕέΎѧѧρΑˬϡѧѧλ ΧϟϰѧѧϠϋϭέέѧѧϏϊ ѧѧϗϭϟϥΈѧѧϓΓί ѧѧϬΟρΑѧѧο ϟ

ϡϛΣΗѧѧϟϭΓέѧѧϳΛϛΏѧѧϠρΗΗϭϥѧѧϣΏѧѧϋϼϟΉΩѧѧΗΑϣϟΩϭѧѧόΗϟΎѧѧϬϳϠϋϥѧѧϣϝϼѧѧΧΔѧѧϳϠϣϋϡѧѧϠόΗ

ˬΔѧѧϳϘϳϘΣϥϭΩѧѧΑϭί ѧѧϳϛέΗΓέѧѧϛΫϭΔѧѧϋέΑϭ ال ϥѧѧϛϣϳΏѧѧϋϼϟأنέѧѧϳρϳέѧѧΛϛϷϥѧѧϣ

ϊ ѧѧο ΑϕΎѧѧϗΩأوϰѧѧΗΣˬωϼѧѧϗϹϙѧѧϠϣΗϭϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷέϭѧѧϬϣΟΎѧѧϳϓϭϥѧѧϣϥϳѧѧΑϋϼϟ

ϥϳΫѧѧѧϟϥϭΩѧѧѧΟϳϲѧѧѧϓωϭѧѧѧϧΗΕέΎѧѧѧϳΧϟΓΩϭѧѧѧΟϭϣϟΎѧѧѧϬϳϓΔѧѧѧόΗϣΔϳϓΎѧѧѧο ·ΔѧѧѧρΑΗέϣ

ˬΕΎΑϭόѧѧλ ϟΎΑα ѧѧϔϧϡϼѧѧϛϟϝΎѧѧϘϳϥѧѧϋΏΎѧѧόϟΕέΎϳѧѧγϟΓέѧѧϳΛϣϟˬΩѧѧΟإذί ϭΎѧѧΟΗϳ

ϡΎѧѧѧϣΗϫϹέϭϛϳΩѧѧѧϟΎΑϙϟΎѧѧѧγϣϟϭˬΓΩΩѧѧѧόΗϣϟΩέѧѧѧΟϣΏѧѧѧϧϭΟϟˬΔѧѧѧϳϟΎϣΟϟϲѧѧѧϔϓν ѧѧѧόΑ

ΏΎѧѧόϟϷϥѧѧϛϣϳΏѧѧϋϼϟأنρΑѧѧο ϳϡѧѧΟΣΓέѧѧϣϟΔѧѧγϛΎόϟأوΕέΎѧѧρϹأوϰѧѧΗΣ

ΔѧѧѧΑϠϋˬΕΎϋέѧѧѧγϟوألنϝѧѧѧϛΓέΎϳѧѧѧγϑ ѧѧѧϠΗΧΗϥѧѧѧϋϯ έѧѧѧΧϷϥѧѧѧϣΔѧѧѧϳΣΎϧΎϬϠϛѧѧѧη

ˬϲΑΎϳѧѧγϧϻϥΈѧѧϓ1ϙѧѧϟΫΏѧѧϠρΗϳΎρΑѧѧοΎѧѧϳϧϘΗˬΎѧѧλ ΎΧϲѧѧϓϭν ѧѧόΑΏΎѧѧόϟϷϝѧѧΛϣ

Formul"وانفورموال" one

ϥѧѧϣϥѧѧϛϣϣϟρΑѧѧοΓΩΎѧѧϣΕϼѧѧΟόϟأوι ΗѧѧϣϣˬΕΎϣΩѧѧλ ϟΫѧѧϫϭΎѧѧϘϓϭϭѧѧΟϠϟ

.أوشمسمطرمنالمسلك في یسودالذي 2

ϥѧѧϣΎѧѧϬΗϬΟΎϬΗΩΎϔΗѧѧγΎΑϭΔѧѧο ϳέόϟϥѧѧϣϊ ѧѧϗϭα ѧ́ѧϛˬϡϟΎѧѧόϟΕϋΎρΗѧѧγΏΎѧѧόϟ

ΓέѧѧϛϡΩѧѧϘϟϲѧѧϓϊ ѧѧο ΑέϭϬѧѧηρѧѧϘϓأنέѧѧγ΄ΗέϭѧѧϬϣΟΎѧѧϳέϭϛΫΔѧѧΟέΩϟΎΑϰѧѧϟϭϷ

1
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ˬΎΑΎѧѧηϭϝѧѧο ϓ́ϓϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷϱέѧѧΟΗϰѧѧϠϋϝϛѧѧηˬΔѧѧϟϭρΑϥѧѧϳΩѧѧΑΗΕΎΑϭόѧѧλ ϟϥѧѧϣ

έΎѧѧϳΗΧϕѧѧϳέϓέϣΗѧѧγΗϟέѧѧΑϋϑ ѧѧϠΗΧϣˬΕΎѧѧϳέΎΑϣϟϲѧѧϓϭν ѧѧόΑϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷΫѧѧΧ́ϳ

ΏѧѧϋϼϟΓΩѧѧϋ،أدوارϭѧѧϬϓΏѧѧϋϼϟΙ ѧѧϳΣΑΏѧѧΟϭΗϳϪѧѧϳϠϋϡϛΣΗѧѧϟϲѧѧϓΩѧѧϋϭϗΔѧѧΑόϠϟ

ϲѧѧϓϭΕΎѧѧϛέΣΗϟϲѧѧϓϭΏϳϭѧѧλ ΗˬΓέѧѧϛϟΎѧѧϣϛϪѧѧϧΫѧѧΧ́ϳدورΝέѧѧϔΗϣϟέѧѧΑϋΓΩΎѧѧϋ·

έϭѧѧѧλ ϟ˯ρΑѧѧѧΑΎѧѧѧϣϠΛϣΙ ΩѧѧѧΣϳϊ ѧѧѧϣέϭѧѧѧλ ϟΔѧѧѧϳϧϭϳί ϔϠΗϟ.وإذاΎѧѧѧϣΕѧѧѧϧΎϛΕΎϗΎΑѧѧѧγ

ΕέΎϳѧѧγϟΓέѧѧϛϭϡΩѧѧϘϟϝѧѧΗΣΗΓέΩѧѧλϩΫѧѧϫˬΏΎѧѧόϟϷϥΈѧѧϓΔѧѧϳϘΑΕΎѧѧο ΎϳέϟΏρϘΗѧѧγΗ

Ύѧѧο ϳέѧѧϳΛϛϟϥѧѧϣˬϥϳѧѧΑϋϼϟΎѧѧϬϧϣΏΎѧѧόϟ"ΓέѧѧϛϟΓέΎѧѧρϟ"و"α ϧѧѧΗϟ"و"ϑ ѧѧϟϭϐϟ"

."البلیاردو"و"الھوكي"و"األمریكیةالقدمكرة"و

4.ΏΎѧѧόϟέѧѧϳϏΔϔϧѧѧλϣϟ:ϰѧѧϠϋϡϭѧѧϣόϟϝΩѧѧΗΓέΎѧѧΑϋ"ΔѧѧΑόϟΔѧѧϳϧϭέΗϛϟ·"

ϰѧѧϠϋΩѧѧΣωϭѧѧϧϷΔѧѧΛϼΛϟˬΔϘΑΎѧѧγϟϊ ѧѧϣϭϙѧѧϟΫΩѧѧΟϭΗΞϣέѧѧΑΓΩΩѧѧόΗϣρΎѧѧγϭϟ

ΞϣέѧѧΑϭΏѧѧόϟ ال ϥѧѧϛϣϳΎϬϔϳϧѧѧλ ΗϥϣѧѧοΏΎѧѧόϟΔѧѧϛέΣϟأوΏΎѧѧόϟΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹ

έѧѧϳϛϔΗϟϭأوΏΎѧѧόϟˬΓΎѧѧϛΎΣϣϟΎѧѧϣϳϓϭϲѧѧϠϳΔѧѧΛϼΛωϭѧѧϧΔϳϠѧѧγΗέѧѧΑϋέΗϭѧѧϳΑϣϛϟϲѧѧϫϭ

έѧѧϳϏΓέϓϭѧѧΗϣέѧѧΑϋΕΎѧѧο έΎϋϡϛΣΗѧѧϟ:ϲѧѧϓϡΎѧѧϘϣϟاألولϙΎѧѧϧϫ"ΞϣέѧѧΑΏѧѧόϠϟ

ΔѧѧѧѧѧϳϭΑέΗϟ"Logiciels ludo-éducatifsϲѧѧѧѧѧΗϟΫѧѧѧѧѧΧ́ΗΓέϭѧѧѧѧѧλΏΎѧѧѧѧѧόϟ

ΓέϣΎѧѧϐϣˬΔѧѧϳϘϳϘΣϲѧѧϬϓΔѧѧϬΟϭϣΔѧѧϔϳϛϣϭϝΎѧѧϔρϸϟϥϳΫѧѧϟϝѧѧϘΗϡϫέΎѧѧϣϋϥѧѧϋ12

.تفاعلیةمتحركةرسومشكل علىعادةوتظھرعاما،

ί ΎѧѧϐϟϷΎϓι ΧѧѧηΗΔѧѧλ ϗϲϫΎѧѧο Ηϝѧѧο ϓˬΏΎѧѧόϟϷϥѧѧϛϟϑ ϼΗѧѧΧϹϥѧѧϣϛϳ

ϲѧѧϓΔѧѧόϳΑρί ΎѧѧϐϟϷأنإذΎѧѧϬϣυόϣΓέΎѧѧΑϋϥѧѧϋϥϳέΎѧѧϣΗϕѧѧρϧϣأوˬϩΎѧѧΑΗϧϲѧѧϓϭ

ν ѧѧόΑΏΎѧѧόϟϷϥϭѧѧϛϳέѧѧϳϛϔΗϟΔѧѧυΣϼϣϟϭέϫϭѧѧΟΡΎѧѧΟϧϟˬΎѧѧϬϳϓϥѧѧϛϟال ΏѧѧΟϳ

ρѧѧϠΧϟΎѧѧϬϧϳΑϥϳѧѧΑϭΞϣέѧѧΑϡϋΩѧѧϟˬϲѧѧγέΩϟέϳΛϛϟΎѧѧϓΎѧѧϬϧϣϰѧѧϐρϳΎѧѧϬϳϠϋΏѧѧόϠϟ

.غیر ال للعبة تسویقیةوسیلةسوىلیستتربیةعبارةوإضافة

ϥϣѧѧο ϭωϭѧѧϧˬέѧѧΧϥѧѧϣΏόѧѧλ ϟϊ ѧѧο ϭ"ϝΎѧѧϣϋϷΔѧѧϳϧϔϟΔѧѧϳϠϋΎϔΗϟ"Les

oeuvres d’arts interactiveϥϣѧѧѧѧοΩѧѧѧѧΣϑ Ύϧѧѧѧѧλ ϷΔѧѧѧѧΛϼΛϟˬΔϘΑΎѧѧѧѧγϟ

ν όΑѧѧѧϓΕΎѧѧѧϳΟϣέΑϟϊ ρΎѧѧѧϘΗΗأوΝϭί ѧѧѧΗΗϊ ѧѧѧϣϝΎѧѧѧϣϋϷΔѧѧѧο ϭέόϣϟ˯ϭѧѧѧγϲѧѧѧϓ

ϑ ΣΎѧѧΗϣϟدورأوν έѧѧόϟϥѧѧϳΩѧѧΟϧΕϭѧѧλ ϷΩϫΎѧѧηϣϭϭϳΩѧѧϳϔϟΕ˯ΎѧѧϧΑϟϭΔѧѧϳϧϔϟ

ϑ ѧѧϳϛΗΗϊ ѧѧϣΕΎѧѧϛέΣΗأوΕϭѧѧλ ˬϥϳΟέѧѧϔΗϣϟϲѧѧϓϭϩΫѧѧϫι έѧѧϗϷΫѧѧΧ́ΗΓέ ѧ́ѧϔϟ
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ϥΎѧѧϛϣ"ϡѧѧγΟϟΩϫΎѧѧηϣϟ"،ΎѧѧϧϫϭϕѧѧϓϭΗϳϡѧѧγέϟΔѧѧΑΎΗϛϟϭΕΎѧѧϳϧϘΗϟϭΔϳΎϣϧϳѧѧγϟϲѧѧϓ

ΔѧѧϗϼϋΓί ѧѧϳϣϣϊ ѧѧϣΏѧѧϋϼϟϱΫѧѧϟΏѧѧΟϳأنέѧѧϬυϳΔѧѧϋέΑϲѧѧϓϑ ΎѧѧηΗϛ˯έѧѧΛϟ

ϱέϋΎѧѧηϟΩϭѧѧΟϭϣϟϲѧѧϓΫѧѧϫϝѧѧϣΎΣϟ.˯ΎѧѧϧΑϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷˬϲϛϳѧѧγϼϛΙ ѧѧϳΣΩϳόΗѧѧγΗ

Ύѧѧλ λ ϗϝΎѧѧϔρϸϟΕΎѧѧϳΎϛΣϭΔϳΑόѧѧηأوΎѧѧλ λ ϗΔѧѧϳΑΩˬΔѧѧϓϭέόϣوإذاΎѧѧϣΕѧѧϧΎϛϩΫѧѧϫ

ι έѧѧϗϷΏέѧѧΗϘΗϥѧѧϣΏΎѧѧόϟˬΕέϣΎѧѧϐϣϟΎѧѧϣϟΎρأنϑ ΩѧѧϬϟϲѧѧγΎγϷϭѧѧϫϑ ΎѧѧηΗϛ

˯ΎϳѧѧηϷΔѧѧϳϔΧϣϟϲѧѧϓϡϭѧѧΑϟˬϲѧѧο έΗϓϙέѧѧΗΗϭί ѧѧϳΣέѧѧϳΑϛˬϝΎѧѧϳΧϠϟΎѧѧϧϬϓϲѧѧρόΗϩΫѧѧϫ

ΔѧѧΑόϠϟاألدواتϝѧѧϔρϠϟϱΫѧѧϟϰѧѧϘΑϳέѧѧΣϲѧѧϓΎϬϟΎϣόΗѧѧγϰѧѧϠϋϭѧѧΣϧϟϱΫѧѧϟΏѧѧϏέϳ

ϪѧѧϳϓϡϭѧѧϘϳϟωέΗΧΎѧѧΑΩѧѧϋϭϗˬϪѧѧγϔϧϟϩΫѧѧϬϓΏΎѧѧόϟϷΔϳέϋΎѧѧηϟΔѧѧϳϠϋΎϔΗϟΓΩϭѧѧΟϭϣ

.للكبارأیضا

Ύѧѧѧѧϣ"ΕΎѧѧѧѧηέϭωΩѧѧѧѧΑϹ"Ateliers créatifsΔϣϣѧѧѧѧλ ϣϟϝΎѧѧѧѧϔρϸϟ

ϥϳΫѧѧϟΡϭέѧѧΗϳϡϬϧѧѧγϥϳѧѧΑ512وˬΎѧѧϣΎϋϲѧѧϬϓΏѧѧΟόΗέѧѧϳΛϛϝΎѧѧϔρϷέΎϐѧѧλ ϟإذ

ΎѧѧϬϧΕΎѧѧηέϭϝΎѧѧϣϋΔѧѧϳϭΩϳϊ ϓΩѧѧΗϰѧѧϟ·ΩϳѧѧγΟΗϝΎѧѧϳΧϟέѧѧΑϋΔѧѧϟˬϊ ѧѧΑρΎѧѧϬϧϣϭΩѧѧΟϧ

.المفضلةلدمیتھمالحليمنأنواعإبداعإلىاألطفالتدفع لعبة

ϡΩѧѧϘϳϭ"ϥΎϔϳΗѧѧγϥϳϛΗΎѧѧϧ"Stéphane NatkinΎϔϳϧѧѧλ ΗέѧѧΧΩѧѧϣΗόϳϰѧѧϠϋ

ΩΩѧѧϋϥϳѧѧγέΎϣϣϟΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϓآنˬΩѧѧΣϭϭѧѧϫϭΝέΩѧѧϳωϭѧѧϧϷϲѧѧΗϟϕΑѧѧγΎѧѧϫέϛΫϲѧѧϓ

ϑ ϳϧѧѧλ ΗϟاألولΎϬϧϣѧѧοϝϛѧѧηΑأوˬέΧѧѧΑأيϝϛѧѧηΑϕΑΎѧѧρϣأوϝϛѧѧηΑϲѧѧΑϳϛέΗ

ˬΎѧѧϬϧϳΑϰѧѧϠϋϭΫѧѧϫα ΎѧѧγϷϥΈѧѧϓϙѧѧϟΎϧϫϥΎѧѧϋϭϧϥѧѧϣΏΎѧѧόϟϭϳΩѧѧϳϔϟ:ΏΎѧѧόϟϷϲѧѧΗϟ

1.العبینعدةمنتمارسالتيواأللعابواحد،العبمنتمارس

ΏΎѧѧόϟϷϲѧѧΗϟα.أ έΎѧѧϣΗϥѧѧϣΏѧѧϋϻΩѧѧΣϭ:ϲѧѧϫϭΏΎѧѧόϟϷϲѧѧΗϟϪѧѧΟϭϳ

ΎѧѧϬϳϓΏѧѧϋϼϟΎϣѧѧλ ΧΩѧѧΣϭϭѧѧϫϭΔѧѧϟϵ،ϥϣѧѧο ϭϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷΝέΩѧѧϧΗΏΎѧѧόϟϷ

ΔϘΑΎѧѧѧγϟϲѧѧѧϫϭΏΎѧѧѧόϟΔѧѧѧϛέΣϟΏΎѧѧѧόϟϭΔϳΟϳΗέΗѧѧѧγϹϝѧѧѧϛΑΎѧѧѧϬΗΎϋέϔΗΏΎѧѧѧόϟϭ

.المحاكاة

ΏΎѧѧόϟϷΓΩΩѧѧόΗϣϟϥϳѧѧΑϋϼϟ:ΎϬϧϣѧѧο.ب ϭΩѧѧΟϧα ѧѧϔϧωϭѧѧϧϷΔϘΑΎѧѧγϟ

ˬέϛΫѧѧϟΎѧѧϣϟΎρأنϙѧѧϠΗωϭѧѧϧϷϳѧѧΗΗΎϐϳѧѧλΏѧѧόϠϟΩέѧѧϔϧϣأوϊ ѧѧϣΓΩѧѧϋˬϥϳѧѧΑϋϻέѧѧϳϏ

1
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ϊأن ѧѧϓϭΩϥϳѧѧΑϋϼϟϲѧѧϓΫѧѧϫωϭѧѧϧϟΔѧѧϔϠΗΧϣˬΩѧѧΟΫΈѧѧϓϥΎѧѧϛΏΎѧѧόϟϸϟΏѧѧϋϼΑΩѧѧΣϭ

ΩѧѧόΑϊ ѧѧϳϭρΗϲϋΎѧѧϣΗΟΕѧѧϠϔϳΎѧѧϧΎϳΣϥѧѧϣϝѧѧϳϟΎΣΗϟΔѧѧϳΩϘϧϟˬΔϳΣρѧѧγϟϭϥΈѧѧϓΩѧѧόΑϟ

.الالعبینالمتعددةاأللعابقلب في ھواالجتماعي

ΔѧѧΑόϠϟΎϓΓΩΩѧѧόΗϣϟϥϳѧѧΑϋϼϟϥѧѧϛϣϳأنϥϭѧѧϛΗˬΔѧѧϳϧϭΎόΗΎѧѧϧϫϭΏѧѧόϠϳϥϭѧѧΑϋϼϟ

Ωѧѧѧοί ΎѧѧѧϬΟϡϼѧѧѧϋϹϲѧѧѧϟϵ"έΗϭѧѧѧϳΑϣϛϟ"،أوΔϳѧѧѧγϓΎϧΗΎѧѧѧϧϫϭα έΎѧѧѧϣϳϥϭѧѧѧΑϋϼϟ

ϡϫΩѧѧΣϭϟأوϥϣѧѧοϕѧѧϳέϓΩѧѧοϡϬѧѧο όΑˬν όΑѧѧϟΏΎѧѧόϟϭϥϭΎѧѧόΗϟϲѧѧϫΩΩѧѧΗϣ

ΏΎѧѧόϟϸϟΓΩέѧѧϔϧϣϟϊ ѧѧϣΔϓΎѧѧο ·ΩѧѧόΑΩϭѧѧϬΟϣϟϲϋΎѧѧϣΟϟϥѧѧϣϝѧѧΟΏѧѧϠϐΗϟϰѧѧϠϋˬΔѧѧϟϵ

ΎѧѧϣΏΎѧѧόϟα ϓΎѧѧϧΗϟί ѧѧϛέΗϓϰѧѧϠϋΉΩΎѧѧΑϣϯ έѧѧΧΎѧѧϬΑέϘΗϥѧѧϣΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳόϣΗΟϣϟأو

ΏΎѧѧѧόϟϷΔϳѧѧѧο ΎϳέϟΔѧѧѧΟέΩϧϣϟϥϣѧѧѧοΏΎѧѧѧόϟΓΎѧѧѧϛΎΣϣϟϲѧѧѧϓϑ ϳϧѧѧѧλ Ηϟ،األول

ϥѧѧϣϛϳϭϕέΎѧѧϔϟϲѧѧγΎγϷϥϳѧѧΑϥϳϔϧѧѧλ ϟϲѧѧϓΔѧѧϓέόϣˬΩѧѧϋϭϘϟΏΎѧѧόϟϷΎϓϲѧѧΗϟϪѧѧΟϭϳ

ΎѧѧϬϳϓέΗϭѧѧϳΑϣϛϟ ال ϑ έѧѧόϳΏѧѧϋϼϟΩѧѧϳΩΣΗϟΎΑΩѧѧϋϭϗˬΔѧѧΑόϠϟϡϛΣΗϟΎѧѧϓϲѧѧϓϡϠόΗѧѧϟ

ϝΧΩѧѧϳϥϣѧѧοΏѧѧόϠϟΔѧѧϗϼόϟϭϥϳѧѧΑΏѧѧϋϼϟ)ϥϳѧѧΑϋϼϟϲѧѧϓΔѧѧΑόϟϥϭΎѧѧόΗϟ(ί ΎѧѧϬΟϭ

έΗϭѧѧϳΑϣϛϟΕѧѧγϳϟΔѧѧϳϠΛΎϣΗأوˬΔѧѧϳέυΎϧΗϲѧѧϔϓΏΎѧѧόϟα ϓΎѧѧϧΗϟΏѧѧΟϳأنϥϭѧѧϛϳϝѧѧϛϟ

ϥϳѧѧΑϋϼϟα ѧѧϔϧϯ ϭΗѧѧγϣΔѧѧϓέόϣϟˬΩѧѧϋϭϘϟΎΑϰѧѧΗΣوإنϭϧΎѧѧϛϥϭѧѧϠΑϘϳϲѧѧϓν ѧѧόΑ

.اللعبة فيالدورنفسلعبعدمالحاالت

ΏΎѧѧόϟϷϭα ϓΎѧѧϧΗϟϥϳΗϐϳѧѧλΎѧѧϣϛϕΑѧѧγϩέѧѧϛΫ:ΏΎѧѧόϟϷΓΩέѧѧϔϧϣϟأوΏΎѧѧόϟϷ

ΔѧѧϳϋΎϣΟϟϲѧѧϧόϳϥϣѧѧοˬϕѧѧϳέϓϡϭѧѧϬϔϣϓدورة"Partie"έϭѧѧρϣϟϲѧѧϓΏΎѧѧόϟ

ΏѧѧϋϼϟΩѧѧΣϭϟϕѧѧΑρϧΗΎѧѧο ϳ1ϰѧѧϠϋΏΎѧѧόϟϷΓΩΩѧѧόΗϣϟˬϥϳѧѧΑϋϼϟΏΎѧѧόϟϷΎϓذات

ΓέϭΩѧѧϟΓέϳѧѧλ ϘϟϲѧѧϫΎѧѧϣ·ΏΎѧѧόϟΔѧѧο ΎϳέϟϕΎΑѧѧγϛΕέΎϳѧѧγϟϼΛѧѧϣΎѧѧϣ·ϭΏΎѧѧόϟ

ˬΔѧѧϛέΣϲѧѧϓϭΏѧѧϟΎϐϟΏΎѧѧόϟϝΎѧѧΗϗأوϲѧѧϣέΏΎѧѧόϟϷϭذاتΕέϭΩѧѧϟΔѧѧϠϳϭρϟϲѧѧϬϓ

ΏΎѧѧόϟˬΔϳΟϳΗέΗѧѧγϹΎѧѧϣΏΎѧѧόϟϷϲѧѧΗϟ ال ϱϭѧѧΗΣΗϰѧѧϠϋدوراتϲѧѧϬϓΏΎѧѧόϟϷ

ˬΓέϣΗѧѧγϣϟΔѧѧΑόϠϟΎϓ ال ϑ ѧѧϗϭΗΗϥѧѧϋέϭѧѧρΗϟϰѧѧΗΣإذاΎѧѧϣϑ ѧѧϗϭΗν ѧѧόΑϥϳѧѧΑϋϼϟϥѧѧϋ

2.اللعب

1
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:المجتمعوعلىالفرداإللكترونیةاأللعابریأثت -7

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϭϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϔϟέΗϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑϣϭϛϟϭΡϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγذوˬϥϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϛϓأنΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳϓ

ΕΎϳΑϠѧѧѧѧѧѧѧγΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧΈϓالϭѧѧѧѧѧѧѧϠΧΗϥѧѧѧѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧѧѧѧϳΑΎΟϳϹ.ϝϭѧѧѧѧѧѧѧϘϳ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϠϋωΎѧѧѧѧѧѧѧϣΗΟϻ:ϭѧѧѧѧѧѧѧϟ

ϥΎѧѧѧѧѧѧϛΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϸϟΔѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹρΑϭѧѧѧѧѧѧοΔѧѧѧѧѧѧϳΑΎϗέι έѧѧѧѧѧѧΣϳϰѧѧѧѧѧѧϠϋΎϫΫѧѧѧѧѧѧϳϔϧΗΏѧѧѧѧѧѧΟϭϣΑ

ι ϳΧέѧѧѧѧѧѧΗΔѧѧѧѧѧѧϳϣΎυϧϑ έѧѧѧѧѧѧηΈΑϭϱϭѧѧѧѧѧѧΑέΗϥΎѧѧѧѧѧѧϛϟΎѧѧѧѧѧѧϬϟν ѧѧѧѧѧѧόΑˬΕΎѧѧѧѧѧѧϳΑΎΟϳϹΙ ѧѧѧѧѧѧϳΣΑ

ϊ ϳρΗѧѧѧѧѧѧγϳϝѧѧѧѧѧѧϔρϟأنϲѧѧѧѧѧѧο ϘϳΎѧѧѧѧѧѧϬϳϓ˯˱ί ѧѧѧѧѧѧΟϥѧѧѧѧѧѧϣΕѧѧѧѧѧѧϗϭϪѧѧѧѧѧѧϏέϓدونϑ ϭѧѧѧѧѧѧΧأو

ϕѧѧѧѧѧѧѧϠϗˬϪѧѧѧѧѧѧѧϳϠϋα έΎѧѧѧѧѧѧѧϣϳϓΎѧѧѧѧѧѧѧ˱ΑΎόϟΔϘϳѧѧѧѧѧѧѧηΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΎϛˬΔϳѧѧѧѧѧѧѧο ΎϳέϟΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϭΓέϛΫѧѧѧѧѧѧѧϟ

ρϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϧΗϭˬέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϔϟΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϭέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟϲϋΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϹ.ϭϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧο ϭ:أنΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϸϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϭΟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑΎΟϳ·ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϧΗΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗΩϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΑΎΗϣϟϭ

.والتركیز

:اإللكترونیةاأللعابسلبیات

ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟέέѧѧѧѧѧѧѧѧο ˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϳΩέέѧѧѧѧѧѧѧѧο ΔϳϛϭϠѧѧѧѧѧѧѧѧγˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϣϭέέѧѧѧѧѧѧѧѧο ˬΔϳΣѧѧѧѧѧѧѧѧλ

.أكادیمیةوأضرارإجتماعیة،أضرار

Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧϳΣϝϭѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳέϭΗϛΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟ"ΩέϭѧѧѧѧѧѧѧѧϔϳϠϛϝѧѧѧѧѧѧѧѧϳϫ"ϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧηϣϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϣϠόϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΟϠϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧΎϣϟέΑϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧΎρέΑϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϘΗϟΔϠϛѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϣΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϷϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ

.برطانیا

ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟΕΑѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΗϏ·Γ˯έѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϟΎϔρϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϧϳϏΎϧΗΩϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϣΑϭϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑو

Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϧϟϭϣ́ΑΎѧѧѧѧѧѧѧѧο ϳ.....وϰѧѧѧѧѧѧѧѧΗΣϭѧѧѧѧѧѧѧѧϟΕέΩϭѧѧѧѧѧѧѧѧλϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣΟϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫΔρέѧѧѧѧѧѧѧѧηϷ

ϥΈѧѧѧѧѧѧϓέѧѧѧѧѧѧѧϣϷϥϭϛϳѧѧѧѧѧѧγέΧ́ѧѧѧѧѧѧѧΗϣΔѧѧѧѧѧѧѧϳΎόϠϟϲѧѧѧѧѧѧϓϊ ѧѧѧѧѧѧѧϧϣϭѧѧѧѧѧѧѧϣϧϝѧѧѧѧѧѧϳΟα έΎѧѧѧѧѧѧѧϣϳΩѧѧѧѧѧѧѧη

1".المعاصرالتاریخفيتطرفا"العنفأنواع

:اللعبعلىاإلدمان_

ϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹνآدت όΑѧѧѧѧѧѧѧѧΑϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷوϥϳϘϫέѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·

ΩѧѧѧѧѧѧѧѧΣϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣΩϹρέѧѧѧѧѧѧѧѧϔϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϣέρѧѧѧѧѧѧѧѧο ν ѧѧѧѧѧѧѧѧόΑϝϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΩѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩΣΗϥѧѧѧѧѧѧѧѧγ

1
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ι ΎΧѧѧѧѧѧѧѧѧηϷϥϳΫѧѧѧѧѧѧѧѧϟϣѧѧѧѧѧѧѧѧγϳϡѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧγέΎϣϣΑϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧϫΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓϥϛΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϷ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΎόϟ

_ϑ όѧѧѧѧѧѧѧѧοϝϳѧѧѧѧѧѧѧѧλ ΣΗϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩϟوϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϫ·ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑΟϭϟΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩϣϟوΏϭέѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟ

.التعلمفيواضطراباتالمدرسيالدوامأثناءالمدرسةمن

_ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧγΗϛΕΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϟوϥϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧϛΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧϓΎϘΛΔϫϭѧѧѧѧѧѧѧѧηϣوΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳόΟέϣ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϭΑέΗΓΩέϭΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϣ.

_Ι ϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϛϟوϝϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΧϟوΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟί όϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϹϯ ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷ

ΔϓΎѧѧѧѧѧѧѧο ϹΎΑϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·έΗϭѧѧѧѧѧѧѧΗϟϲϋΎѧѧѧѧѧѧѧϣΗΟϹϥΩѧѧѧѧѧѧѧϘϓϭέΩѧѧѧѧѧѧѧϘϣϟϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋέѧѧѧѧѧѧѧϳϛϔΗϟέѧѧѧѧѧѧѧΣϟو

.الفردلدىواإلدارةالعزیمةانحسار

έΎѧѧѧѧѧѧηΗϧϑ ѧѧѧѧѧѧϧόϟوέυΎѧѧѧѧѧѧϧϟϲѧѧѧѧѧѧϓϙѧѧѧѧѧѧϠΗΏΎѧѧѧѧѧѧόϟϹΔѧѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϻΎѧѧѧѧѧѧϬϧϝѧѧѧѧѧѧϳϣΗ

ΏѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎΟϟϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧϧόϟωέѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϭϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧΑϥϳϘϳέѧѧѧѧѧѧѧѧϓأوϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧΑϥϳѧѧѧѧѧѧѧѧΑϋϻΩѧѧѧѧѧѧѧѧγΟΗΗϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ

ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϠϘϋϥѧѧѧѧѧѧѧΑϻأنΓΎѧѧѧѧѧѧѧϳΣϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϠϛωέѧѧѧѧѧѧѧλϰѧѧѧѧѧѧѧγϧϳϭέϭѧѧѧѧѧѧѧΣϟϡϫΎѧѧѧѧѧѧѧϔΗϟϥϭΎѧѧѧѧѧѧѧόΗϟ

التكامل

Δѧѧѧѧѧѧѧϟί όϟέѧѧѧѧѧѧѧϳΛϛϥѧѧѧѧѧѧѧϣϙѧѧѧѧѧѧѧϠΗΏΎѧѧѧѧѧѧѧόϟϷϡϣѧѧѧѧѧѧѧλ ϣΔѧѧѧѧѧѧѧϘϳέρΑΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟΩέѧѧѧѧѧѧѧϔϧϣϟ

ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϣϳѧѧѧѧѧѧѧΗϳϝѧѧѧѧѧѧѧϔρϠϟΩѧѧѧѧѧѧѧόΑϟϥѧѧѧѧѧѧѧϋΏѧѧѧѧѧѧѧόϠϟϲϋΎѧѧѧѧѧѧѧϣΟϟϝѧѧѧѧѧѧѧΑأنϝѧѧѧѧѧѧѧϫϷϝϬѧѧѧѧѧѧѧγΗγϳ

ϙѧѧѧѧѧѧѧϟΫϝѧѧѧѧѧѧѧο ϔϳϭΔѧѧѧѧѧѧѧϟί όϟΔѧѧѧѧѧѧѧΟΣΑΩѧѧѧѧѧѧѧόΑϠΗϥѧѧѧѧѧѧѧϋϝϛΎѧѧѧѧѧѧѧηϣϟϥϳѧѧѧѧѧѧѧΑϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷϥѧѧѧѧѧѧѧϣ

ΕέΟΎѧѧѧѧѧѧηϣϟΎѧѧѧѧѧѧϫέϳϏϭΫѧѧѧѧѧѧϫϭα ϳѧѧѧѧѧѧϟϼѧѧѧѧѧѧΣϥѧѧѧѧѧѧϛϟϭΎѧѧѧѧѧѧϧϫρѧѧѧѧѧѧρΧϧΩѧѧѧѧѧѧλ ϘΑأوϥϭΩѧѧѧѧѧѧΑ

Ωѧѧѧѧѧѧλ ϗΩΎѧѧѧѧѧѧόΑϹΎѧѧѧѧѧѧϧϧΑϥѧѧѧѧѧѧϋϑ ѧѧѧѧѧѧѧϗϭϣϟΔѧѧѧѧѧѧϳϭΑέΗϟΔѧѧѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻϲѧѧѧѧѧѧΗϟϡϠόΗѧѧѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧѧѧѧϬϳϓ

α ѧѧѧѧѧγέϭѧѧѧѧѧѧΣϟΔѧѧѧѧѧѧόΗϣϭϝѧѧѧѧѧϋΎϔΗϟϝѧѧѧѧѧѧΣϭΕϼϛѧѧѧѧѧѧηϣϟϲϟΎѧѧѧѧѧΗϟΎΑϭΩѧѧѧѧѧѧϘϔϳϡѧѧѧѧѧѧϫΏϭϠѧѧѧѧѧѧγ

ϱϭѧѧѧѧѧѧΑέΗϭѧѧѧѧѧѧϫϭϡϠόΗѧѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧѧϟϭΎΣϣϟΎΑѧ́ѧѧѧѧѧρΧϟϭΏѧѧѧѧѧѧϳέΟΗϟϭϑ ΎѧѧѧѧѧѧηΗϛϻϭϥѧѧѧѧѧѧϣϝϼѧѧѧѧѧѧΧ

 . نصلحمماأكثربذلكفنفسدالتربویةالتجریبیةالمواقف
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الجزائر في اإللكترونیةاأللعابواقع-8

ΎѧѧѧϣϣϙѧѧѧηϪѧѧѧϳϓأنέϭѧѧѧρΗϟϝѧѧѧΎϬϟϲѧѧѧϓΎѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟϝѧѧѧόΟέϳϭѧѧѧλ Ηϟ

ϲѧѧϛϳϓέϐϟέѧѧΛϛΔѧѧϘϳϘΣΔѧѧϳόϗϭϭϲѧѧϓέΎѧѧρ·ΎѧѧϣϰϣѧѧγϳΏΎѧѧόϟϷΎΑˬΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΩѧѧϗϭ

ΕέϭѧѧѧρΗϙѧѧѧϠΗΏΎѧѧѧόϟϷΕί ѧѧѧϛΗέϭΕέϭѧѧѧΣϣΗϭϰѧѧѧϠϋΎѧѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟΔѧѧѧΛϳΩΣϟϲѧѧѧΗϟ

ΕϣΩѧѧϗΎѧѧϧϟΓϭѧѧγϗˬΔѧѧϣϟ̈́ϣϑ ѧѧγϸϟϭϥΈѧѧϓϝΎѧѧϔρϷϡѧѧϫέѧѧΛϛϷΔѧѧο έϋϙѧѧϠΗϟΏΎѧѧόϟϷ

ϡϫέѧѧѧΛϛϭΎϛϼϬΗѧѧѧγΕΎѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϺϟˬΓέϭѧѧѧλ ϣϟϝѧѧѧϔρϟϭϱέѧѧѧί ΟϟϡѧѧѧϏέέѧѧѧυΣϟ

ν ϭέѧѧϔϣϟˬϪѧѧϳϠϋϲѧѧϘΑέѧѧΛϛΎΑΫѧѧΟϧϥѧѧϣϩϭѧѧγϭѧѧΣϧΔѧѧγέΎϣϣϙѧѧϠΗΏΎѧѧόϟϷΔѧѧγϠΧ

ϲѧѧϓΕѧѧϳΑϟأوϊ ѧѧϣϪΎϗΩѧѧλ دونˬΔѧѧΑΎϗέΙ ѧѧϳΣΏѧѧγϛϣϟϱΩΎѧѧϣϟΓέѧѧγϸϟϭѧѧϫϊ ϓΩѧѧϟ

.جداعالالوالدینطرفمنعلیھالضغطألنوربماغیر ال األساسي

ΩѧѧѧϳΩόϟϥѧѧѧϣϝϭΩѧѧѧϟϲѧѧѧϓϡϟΎѧѧѧόϟΕΣΑѧѧѧλإن έΩѧѧѧλ ΗΫѧѧѧϫωϭѧѧѧϧϟϥѧѧѧϣ

Εί ѧѧϳϬΟΗϟΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹˬέѧѧί ΟϠϟϥѧѧϛϟΏѧѧΟϳأنأوالϕέѧѧϔϧϥϳѧѧΑϥѧѧϣϭѧѧϫέΩѧѧλ ϣ

ϥѧѧϣϭϭѧѧϫˬϊ ϧѧѧλ ϣϼΛѧѧϣϓΔѧѧϳΑϟΎϏΓί ѧѧϬΟϷϲѧѧΗϟϝΧΩѧѧΗέѧѧί Οϟϲѧѧϫϲѧѧϓϝѧѧλ Ϸ

ΔѧѧϣΩΎϗϥѧѧϣ˯ΎѧѧϧϳϣϲѧѧΑΩΕέΎѧѧϣϹΎΑΔѧѧϳΑέόϟˬΓΩѧѧΣΗϣϟإذϡΎѧѧϗν ѧѧόΑέΎѧѧΟΗϟΎϫΩέϳΗѧѧγΎΑ

ϥѧѧѧϣϥϳѧѧѧλ ϟϥѧѧѧϳΩѧѧѧΟϭΗΕΎѧѧѧηέϭΔѧѧѧϗϼϣϋˬϙΎѧѧѧϧϫΫѧѧѧϬΑϭϥΈѧѧѧϓϝѧѧѧο ϓέΩѧѧѧλ ϣ

ΩέϳΗѧѧγϼϟϲѧѧѧϫϕϭѧѧѧγϲѧѧѧΑΩΎѧѧѧϫέΎΑΗϋΎΑϝѧѧѧϗϷΔѧѧѧϔϠϛΗέόѧѧѧγϭΔѧѧѧϧέΎϘϣϟΎΑϝϭΩѧѧѧϟΎΑ

ˬΔѧѧѧϳΑϭέϭϷϥϭѧѧѧϛέΎѧѧѧΟΗϩΫѧѧѧϫΔѧѧѧϘρϧϣϟ ال ϥϭόϓΩѧѧѧϳώѧѧѧϠΑϣϟι ΎѧѧѧΧϟΏέѧѧѧο ϟΎΑ

ϡϫΩΎѧѧϘΗϋϻΎѧѧϬϧˬϡέѧѧΣΎѧѧϣϛأنϝѧѧϛϩΫѧѧϫϊ ϠѧѧγϟΔѧѧϣΩΎϘϟϥѧѧϣϥϳѧѧλ ϟϲѧѧϫϊ ϠѧѧγΓΩѧѧϠϘϣ

ΫѧѧϫϭΎѧѧϣέѧѧγϔϳέѧѧγν ΎѧѧϔΧϧΎϫέΎόѧѧγΔѧѧϧέΎϘϣϟΎΑΏΎѧѧόϟϷΎΑϯ έѧѧΧϷϲѧѧΗϟΎϬϬΑѧѧηΗ

ΎѧѧϣΟΣϼϛѧѧηϭϝѧѧϣΣΗϭϲѧѧϓΏѧѧϟΎϏϥΎѧѧϳΣϷα ѧѧϔϧΔѧѧϣϼόϟأيϲϧϭѧѧγϱϼѧѧΑϥѧѧηϳΎΗγ

.1
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ϙΎѧѧϧϫϭΎѧѧο ϳΏΎѧѧόϟϥѧѧϣα ѧѧϔϧωϭѧѧϧϟϥѧѧϛϟΔόϧѧѧλ ϣϲѧѧϓدولϯ έѧѧΧ

έΩѧѧλ Ηϭϰѧѧϟ·έѧѧί ΟϟέѧѧΑϋΊ ϧϭѧѧϣˬϯ έѧѧΧϼΛѧѧϣϓϙΎѧѧϧϫΏΎѧѧόϟΎѧѧϧϳΉΗϥѧѧϣ"ΩѧѧϧϠϳΎΗ"

Ύѧѧѧϳί"و"ώѧѧѧϧϭϫώѧѧѧϧϭϛ"و ϳϟΎϣ"ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑϝϭΩѧѧѧϠϟΔϳϭϳѧѧѧγϵو"Ύѧѧѧγϧέϓ"و"ΎϳϧΎΑѧѧѧγ·"

ΔΑѧѧγϧϟΎΑϝϭΩѧѧϠϟΔѧѧϳΑϭέϭϷ.έϳΩѧѧΟϟϭέϛΫѧѧϟΎΑأنϡѧѧυόϣϥΎѧѧΑί ϟϥϭϠѧѧο ϔϳ˯ΎѧѧϧΗϗ

ΏΎѧѧѧόϟϷΔѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϥѧѧѧϣϊ ϧѧѧѧλΔѧѧѧϣϼόϟΔѧѧѧϳέΎΟΗϟΓέϭϬѧѧѧηϣϟ"ϲϧϭѧѧѧγ"ذات

ϝѧѧλ ϷϲϧΎѧѧΑΎϳϟϪѧѧϧϭϛϥѧѧϛϣϳϡΎѧѧϳϘϟΕΎѧѧϳϠϣόΑΔϧѧѧλ έϘϟΎѧѧϬΑϥѧѧϣϑ έѧѧρϥϳϳέѧѧί Οϟ

.األصلیةالنسخةشراءمنبدل

ΕѧѧγϳϟϭΏΎѧѧόϟϲϧϭѧѧγ"ϱϼѧѧΑϥѧѧηϳΎΗγ"ΓΩѧѧϳΣϭϟΔѧѧο ϭέόϣϟϲѧѧϓΕϼѧѧΣϣ

έѧѧί ΟϟϙΎѧѧϧϬϓ"ϭΩѧѧϧΗϧϳϧ"و"α ѧѧϛϳ·α ϛϭѧѧΑ"و"Ύϐϳѧѧγ"ΎѧѧϫέϳϏϭϥѧѧϣˬΏΎѧѧόϟϷϥѧѧϛϟ

ϰѧѧϘΑΗΓί ѧѧϬΟ"ϱϼΑѧѧϟϥѧѧηϳΎΗγ"ΓΩѧѧέϟϼѧѧΑωί ΎѧѧϧϣϲѧѧϓΫѧѧϫˬϥΩѧѧϳϣϟΏΎѧѧόϟϷΎϓ

ΎѧѧϬϳϓذاتΔѧѧϳϋϭϧΓέѧѧϳΑϛΔѧѧλ ΎΧϥѧѧϣΏѧѧϧΎΟϙѧѧϳϓέϐϟέϭѧѧλ ϟϭذاتΩΎѧѧόΑϷˬΔѧѧΛϼΛϟ

ΎѧѧϣϛأنΕΎϫϭϳέΎϧϳѧѧγϟΔѧѧΣέΗϘϣϟϩΫѧѧϬϟΏΎѧѧόϟϷέѧѧΛϛΔѧѧϳΑΫΎΟϥѧѧϣϲϗΎѧѧΑΏΎѧѧόϟϷ

ˬϯ έѧѧΧϷέѧѧѧϳϏأنΕΎϧϭρѧѧѧγϑ ѧѧѧϠΗΧϣΏΎѧѧѧόϟϷέѧѧѧΛϛΔѧѧϘΑΎρϣϟί ΎѧѧѧϬΟϟϱϼΑѧѧѧϟ

ϥѧѧѧηϳΎΗγέΎόѧѧѧγ ΆϭˬΓΩѧѧѧϳϫίϥΎѧѧѧϛϝѧѧѧϣΎόϟϲѧѧѧγΎγϷϲѧѧѧϓέΎѧѧѧηΗϧϱϼΑѧѧѧϟϥѧѧѧηϳΎΗγ

.كبیروبشكلالدولمنوبالعدیدببالدنا

ϥѧѧѧϣϭϥϳѧѧѧΑΏΎѧѧѧόϟϷΔѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΓέѧѧѧηΗϧϣϟΓέѧѧѧΛϛΑϲѧѧѧϓέѧѧѧί ΟϟϲѧѧѧΗϟϭ

ΫϭΣΗѧѧγΗϰѧѧϠϋϝϭѧѧϘϋέѧѧϳΛϛϟϥѧѧϣϝΎѧѧϔρϷϥϳϘϫέѧѧϣϟϭΏΎΑѧѧηϟϭϰѧѧΗΣϭέΎѧѧΑϛϟ

:التالیةاأللعاب

3للسیاراتالكبیرةالسرقة" لعبة

ϥϣѧѧοΏΎѧѧόϟ،(GTA 3) "ϑ ϧѧѧλ ΗΔѧѧΑόϟ"ΔϗέѧѧγϟΓέѧѧϳΑϛϟΕέΎϳѧѧγϠϟ

3"ϲѧѧΗϟϭέѧѧλ ΗΧΗΔϳϣѧѧγΗΑ"ϲѧѧΟϲѧѧΗ3أΔѧѧϛέΣϟΎѧѧϣϭϣϋΏΎѧѧόϟϭΕέϣΎѧѧϐϣϟ

ΩѧѧϳΩΣΗα έΎѧѧϣΗϭϝϛѧѧηΑˬϱΩέѧѧϓϲѧѧϬϓΓΩѧѧΣϭϥѧѧϣΔϠѧѧγϠγΏΎѧѧόϟΔϗέѧѧγϟϯ έѧѧΑϛϟ

1.شدیدةواقعیةتتیحاألبعادثالثیةأنھاعنھاوتتمیز

1
.140مریم قویدر ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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ΩѧѧϗϭΕѧѧϧΎϛΔѧѧΑόϠϟέΩѧѧλ ϣέѧѧϳΛϛϟϥѧѧϣ،GTAΕέΎϳѧѧγϠϟΕΎѧѧηΎϘϧϟΓΩΎѧѧΣϟ

ΕΩΎѧѧϘΗϧϻϭΏΑѧѧγΑϑ ѧѧϧόϟα ϧѧѧΟϟϭϥϳέѧѧο ΎΣϟϲѧѧϓˬΔѧѧΑόϠϟΎѧѧϣϠϋΎѧѧϬϧΕϠΟѧѧγ

ΕΎѧѧόϳΑϣΔѧѧϳϟΎϋΩѧѧΟϰѧѧΗΣΎѧѧϬϧέΎѧѧλΔѧѧΑόϠϟέѧѧΛϛϷΎѧѧόϳΑϣϡΎѧѧϋ2001 .ϡϟΎѧѧϋϭ

"ϲѧѧΟϲѧѧΗ3أ"ϰΣϭΗѧѧγϣϥѧѧϣΩѧѧϳΩόϟϥѧѧϣϡϼѧѧϓϷو"ϕѧѧϳέρϟ"Le Parrain

ΕϼѧѧѧѧγϠγϣϟϭΔѧѧѧѧϔϳϧόϟأوΔѧѧѧѧρΑΗέϣϟι ѧѧѧѧλ ϘΑˬΕΎΑΎѧѧѧѧλ όϟϝѧѧѧѧΛϣ"Ώέѧѧѧѧόϟ

."L’Impasse

ΩϭΩѧѧѧγϣϟϱέѧѧѧΟΗΙ ΩѧѧѧΣϩΫѧѧѧϫΔѧѧѧΑόϠϟϲѧѧѧϓϡΎѧѧѧϋ2001Ι ѧѧѧϳΣΩѧѧѧγΟϳ

ΏѧѧϋϼϟΔϳѧѧλ ΧηϡέѧѧΟϣϥϭΩѧѧΑϡѧѧγΝέѧѧΧϳϩϭѧѧΗϟϥѧѧϣΔѧѧϳϻϭ"ϥΎѧѧγα ΎϳέΩѧѧϧ"ΔѧѧϘϓέ

ϪΗϘϳΩѧѧλ"ΎѧѧϧϳϟΎΗΎϛ"ϲѧѧΗϟϪϘΑѧѧγΗϝϭΎѧѧΣΗϭϪѧѧϠΗϗϝϼѧѧΧΔѧѧϳϠϣϋϭρѧѧγϙѧѧϧΑϠϟϱί ѧѧϛέϣϟ

ΔѧѧϧϳΩϣϟ"ϲѧѧΗέΑϳϟϲΗϳѧѧγ" (ΔѧѧϧϳΩϣΔѧѧϳέΣϟ)،ΩέѧѧΟϣΑأنϰϓΎѧѧόΗϳϥѧѧϣϪѧѧΣέΟϡΗѧѧϳ

ϪѧѧϟΎΧΩ·ϲѧѧϓϥΟѧѧγ"ϲѧѧΗέΑϳϟϲΗϳѧѧγ"ϲѧѧϓΔϧΣΎѧѧηΔρέѧѧηϟΎϣΩѧѧϧϋν έѧѧόΗΗϩΫѧѧϫ

ΓέѧѧϳΧϷϡϭѧѧΟϬϟϕϭѧѧϓέѧѧγΟϥѧѧϣϑ έѧѧρΔΑΎѧѧλ ϋΔѧѧϳΑϣϭϟϭϛΕ˯ΎѧѧΟέέѧѧΣΗϟΩѧѧΣ

ˬΎϬΎѧѧο ϋϝϐΗѧѧγϳϭϝѧѧρΑϟΔѧѧλ έϔϟέѧѧϔϳϟبΔρѧѧγϭΓέΎϳѧѧγϊ ѧѧϣϥϭΟѧѧγϣˬέѧѧΧ

ΫѧѧΧ́ϳϭΫѧѧϫϥϭΟѧѧγϣϟϝѧѧρΑϟϰѧѧϟ·ΩѧѧΣ˯Ύѧѧο ϋΎѧѧϳϓΎϣϟΔѧѧϳϟΎρϳϹΩѧѧΑΗϟΔѧѧϠΣέΔѧѧϠϳϭρ

ϲѧѧϓϡϟΎѧѧϋϡέѧѧΟϹˬΔѧѧϧϳΩϣϟΎΑϥѧѧϣϭϝѧѧΟϝϭѧѧλ ΣϟϰѧѧϠϋϝΎѧѧϣϟϡϭѧѧϘϳϝѧѧρΑϟί ΎѧѧΟϧΈΑ

ν ѧѧόΑϡΎѧѧϬϣϟΟϧѧѧϳΎѧѧϬϳϓϊ ϧѧѧλ ϳϟϪѧѧγϔϧϟΔόϣѧѧγϣѧѧγΗϪѧѧϟΏέϘΗϟΎѧѧΑϥѧѧϣ"Ώέѧѧϋ

مدینة في "المافیا

"ϲѧѧѧΗέΑϳϟϲΗϳѧѧѧγ"،ϥѧѧѧϛϟΎϣΩѧѧѧϧϋϡѧѧѧϠόϳΫѧѧѧϫ"Ώέѧѧѧόϟ"أنϪѧѧѧΗΟϭίΎϬϳΩѧѧѧϟ

έϋΎѧѧηϣϩΎѧѧΟΗϝѧѧρΑΔѧѧλ ϘϟϪѧѧϳΩϟέέѧѧϘϳ˯Ύѧѧο ϘϟˬϪѧѧϳϠϋέѧѧϔϳϓϝѧѧρΑϟϊ ѧѧϣΔѧѧΟϭί

"Ώέѧѧόϟ"ΩѧѧΑϳϭϲѧѧϓϝѧѧϣόϟϊ ѧѧϣΔΑΎѧѧλ ϋ"ί ϭϛΎѧѧϳϟΔѧѧϳϧΎΑΎϳϟ"ΎϫΩѧѧΎϗϭ"ϲѧѧΟϧϳϛ"

ϱΫѧѧϟϙѧѧϠϣϳϼѧѧΣϣΔѧѧϧϫέϣϠϟˬϭѧѧϬϠϟϭϊ ѧѧϣϭέϭέѧѧϣΕѧѧϗϭϟѧ́ѧΟΎϔΗϳϥ ѧ́ѧΑϪΗϘϳΩѧѧλ

ΔϘΑΎѧѧγϟ"ΎѧѧϧϳϟΎΗΎϛ"ϲѧѧϫϲѧѧΗϟα έѧѧΗΔΑΎѧѧλ όϟΔѧѧϳΑϣϭϟϭϛϟ.ΎѧѧϣϛϝѧѧϣόϳϝѧѧρΑϟϊ ѧѧϣ

ϲρέѧѧηϲѧѧηΗέϣϱΫѧѧϟΏѧѧϠρϳϪѧѧϧϣϝѧѧΗϗϲρέѧѧηϲѧѧηΗέϣˬέѧѧΧϝѧѧΣϳϭϝѧѧρΑϟϊ ѧѧϣ
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έϭέѧѧѧϣΕѧѧѧϗϭϟϰѧѧѧϠϋΔΣϠѧѧѧγϥѧѧѧϣέΎѧѧѧϳόϟϝѧѧѧϳϘΛϟΔѧѧѧϓΫΎϘϟΦϳέϭѧѧѧλ ϟϭϝѧѧѧΑΎϧϘϟϭ

1.الیدویة

ϡѧѧΛϝѧѧϘΗϧϳϝѧѧρΑϟϝѧѧϣόϳϟϊ ѧѧϣΔϳѧѧλ Χηϯ έѧѧΧΏϠρΗѧѧγϪѧѧϧϣϝѧѧΗϗΩѧѧΎϗ

"ί ϭϛΎѧѧϳϟ"ϝѧѧϛΑˬΔϳέѧѧγϭѧѧϫϭΎѧѧϣϡϭϘϳѧѧγϪѧѧΑϝѧѧρΑϟέѧѧγΩѧѧϘΗόϳϟ˯Ύѧѧο ϋ"ί ϭϛΎѧѧϳϟ"

ϝΎѧѧϳΗϏϻΕѧѧϣΎϗϪѧѧΑΔΑΎѧѧλأن όϟΔѧѧϳΑϣϭϟϭϛϟϭέϣΗѧѧγϳϭϲѧѧϓΔѧѧϘΛϟϲѧѧϓϝѧѧρΑϟ،ϲѧѧϓ

ΫѧѧϫϕΎϳѧѧγϟϰѧѧϘϠΗϳϝѧѧρΑϟΔѧѧϣϟΎϛϣΔѧѧο ϣΎϏΏѧѧϠρΗϪѧѧϧϣ˯ϲѧѧΟϣϟϰѧѧϟ·ωέΎѧѧηϡѧѧϠυϣ

ΕѧѧϧΎϛϭϙѧѧϠΗΔѧѧϟϭΎΣϣѧѧϧϣة"ΎѧѧϧϳϟΎΗΎϛ"ˬϪѧѧϠΗϘϟϪѧѧϧϛϟϭѧѧΟϧϳϝѧѧϣόϳϭϊ ѧѧϣΔΑΎѧѧλ όϟΔѧѧϳϧΎΑΎϳϟ

ϑ ϭѧѧϗϭϠϟΩѧѧοΓέρϳѧѧγϥϳϳΑϣϭѧѧϟϭϛϟϰѧѧϠϋΔѧѧϧϳΩϣϟϲѧѧϓϭέѧѧϳΧϷϡϭѧѧϘϳϪѧѧγϔϧΑϝѧѧΗϘΑ

"ΎѧѧϧϳϟΎΗΎϛ"،υѧѧΣϼϣϟϭϪѧѧϧΔѧѧϠϳρέϭѧѧρΔѧѧλ ϗΔѧѧΑόϠϟ ال ϩϭѧѧϔΗϳϝѧѧρΑϟϱ ѧ́ѧΑΔѧѧϣϠϛ.Ύѧѧϣϛ

ѧѧο ΗϳϥѧѧϣϝϼѧѧΧΔѧѧλ ϗΔѧѧΑόϠϟϥΈѧѧϓϝѧѧρΑϟΩѧѧγΟϳΔϳѧѧλ ΧηϡέѧѧΟϣέΎѧѧϓϰόѧѧγϳϰѧѧϟ·

ϊأن ϧѧѧλ ϳϪѧѧγϔϧϟΎϣѧѧγϲѧѧϓΔѧѧϧϳΩϣ"ϲѧѧΗέΑϳϟϲΗϳѧѧγ"،ϭѧѧϫϭϙϟΫѧѧΑϙѧѧΗΣϳϝѧѧϛΑωϭѧѧϧ

.الجنسیاتمختلفومنالموجودةالعصابات

ϝѧѧѧϛϭϝΎѧѧѧϣϋϷΔϳΑϠѧѧѧγϟΓΫѧѧѧΑΣϣϝѧѧѧΛϣϝΎѧѧѧϳΗϏϻΔϗέѧѧѧγϭΕέΎϳѧѧѧγϟϝѧѧѧΗϗϭ

ϥϳέΎѧѧϣϟϝѧѧΑϣѧѧγΗί ϭϔϟΎѧѧΑϝΎѧѧϣϟΎΑΏѧѧγΣΑΓέϭѧѧρΧˬϝѧѧόϔϟوإذاΎѧѧϣϝѧѧΗϗϝѧѧρΑϟأو

ν ΑѧѧϗϪѧѧϳϠϋϪѧѧϧΈϓυϘϳΗѧѧγϳϲѧѧϓϰϔѧѧηΗγϣϟΫѧѧΧ̈́ ΗϟϪѧѧϧϣΔΣϠѧѧγϷ˯ί ѧѧΟϭϥѧѧϣϪѧѧϟϭϣ

ϡΩΧΗѧѧγΗϲѧѧϓΔѧѧϳϠϣϋϪѧѧΟϼϋأوΓϭѧѧηέϛϥѧѧϣϝѧѧΟΏϭέѧѧϬϟ.ϙѧѧϠϣϳϭΏѧѧϋϼϟϙϟΫѧѧΑ

ΩΩѧѧϋ ال ΩϭΩѧѧΣϣϥѧѧϣΓΎѧѧϳΣϟوالϪѧѧϧϛϣϳأنέѧѧγΧϳΎѧѧϳΎϬϧϲѧѧϓˬΔѧѧΑόϠϟϥѧѧϣϛΗϭ

ΓέϭѧѧρΧΔѧѧΑόϠϟϙϟΫѧѧΑϲѧѧϓΔѧѧΣΎΗ·ϝΎѧѧΟϣϟΏѧѧϋϼϟألنΩѧѧγΟϳΔϳѧѧλ ΧηΔѧѧϳϣέΟ·

ϑدون ϭѧѧΧϟϥѧѧϣˬΏΎѧѧϘόϟϰѧѧϟ·ΩѧѧΣϟϱΫѧѧϟϝѧѧόΟϳϥѧѧϣϝΎѧѧϣϋϷΔϳΑϠѧѧγϟΎϳѧѧηΎѧѧϳΩΎϋ

2.الفوزأجلمنمحبذابل

ΩѧѧϗϭΕέΎѧѧΛΔѧѧΑόϠϟΏΑѧѧγΑΎѧѧϬϔϧϋέѧѧϳΑϛϟέѧѧϳΛϛϟϥѧѧϣΕΩΎѧѧϘΗϧϻϰѧѧΗΣأن

ΎϬϳϣϣѧѧλ ϣϭѧѧο έόΗέѧѧϳΛϛϠϟϥѧѧϣΕΎѧѧѧόΑΎΗϣϟΔϳΎѧѧο ϘϟϥѧѧѧϣϝѧѧΟΎϬΑΣѧѧѧγΎѧѧϬϧϭϛϟ

1
,141مریم قویدر ، مرجع سبق ذكره ، ص 

2
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Ι ѧѧΣΗϰѧѧϠϋϑ ѧѧϧόϟΎѧѧο ϳϭϰѧѧϠϋΔϳέѧѧλ ϧόϟϥϣѧѧο ΗΗϭΩϫΎѧѧηϣα ϧѧѧΟΕέΎѧѧλ ϭ

ϙϟΫѧѧΑί ѧѧϣέϑ ѧѧϧόϠϟϲѧѧϓΏΎѧѧόϟϭϳΩѧѧϳϔϟϡΩѧѧϘΗϭΝΫϭѧѧϣϧϛϪѧѧϟϥѧѧϣϝѧѧΑϗϝΎѧѧγϭϡϼѧѧϋϹ.

ΏΑѧѧγΑϭϩΫѧѧϫΔΟѧѧο ϟΕέέѧѧϗν ѧѧόΑϕϭѧѧγϷϯ έѧѧΑϛϟν έѧѧϓϡϳΩѧѧϘΗΔѧѧϗΎρΑΔѧѧϳϭϫ

ϝѧѧΑϗϊ ѧѧϳΑΔѧѧΑόϠϟˬϪѧѧϟΙ ѧѧϳΣρέΗѧѧηϳأنϥϭѧѧϛϳϥѧѧγΎѧѧϬϳϧΗϘϣϕϭѧѧϓ18ˬΔϧѧѧγΩѧѧϗϭ

ΕѧѧόϧϣΔѧѧΑόϠϟΓέѧѧΗϔϟϲѧѧϓΎϳϟέΗѧѧγΎѧѧϣϛأنΎѧѧϳϣΎΣϣΎѧѧϳϛϳέϣΩѧѧϛΏѧѧγΣΕΎѧѧϣϭϠόϣ

ΓΫϭΧ́ѧѧϣϥѧѧϣˬΔρέѧѧηϟأنΎΑΎѧѧηϲѧѧϓϥѧѧγ16ΔϧѧѧγϥΎѧѧϛΏѧѧϫ́ΗϳϡΎѧѧϳϘϠϟϕϼρΈѧѧΑέΎѧѧϧ

ΩѧѧϳϠϘΗϙϟΫѧѧΑϱΫѧѧϟϩΩϫΎѧѧηϡΎѧѧϗϭϪѧѧΑϲѧѧϓΔѧѧΑόϟ"ϲѧѧΟϲѧѧΗ3أ"،ϑ Ύѧѧο ϭϥ ѧ́ѧΑν ѧѧόΑ

.المدینة في الجرائمبمحاكاةللقیامتستخدماأللعاب

.ϝѧѧѧϳϠΣΗΔѧѧѧΑόϟ"έΗϧϭѧѧѧϛϙϳέΗѧѧѧγ::(Counter Strike 1.6) "

2

ϲѧѧϧόΗ"έΗϧϭѧѧϛϙϳέΗѧѧγ"ϡϭѧѧΟϬϟˬΩΎѧѧο ϣϟϲѧѧϫϭΔѧѧΑόϟϭϳΩѧѧϳϓϑ ϧѧѧλ Ηϥϣѧѧο

ΏΎѧѧόϟΔѧѧϛέΣϟΎѧѧϣϭϣϋϥϣѧѧο ϭΏΎѧѧόϟϲѧѧϣέϟˬΩѧѧϳΩΣΗϥѧѧϛϣϳأنα έΎѧѧϣΗϝϛѧѧηΑ

ϱΩέѧѧϓأوˬϲϋΎѧѧϣΟΎѧѧϣϛΎѧѧϬϧΓέΎѧѧΑϋϥѧѧϋΔѧѧόΑρΓέϭѧѧρϣΔѧѧΑόϠϟ"ϑ ϟΎѧѧϫϑ ѧѧϳϻ"ϲѧѧΗϟ

ΕѧѧϘϠρأولΔΧѧѧγϧΎѧѧϬϧϣϡϭѧѧϳ18ϥϭѧѧΟ1999 .ϡϭѧѧϘΗΓέѧѧϛϓΔѧѧΑόϠϟϰѧѧϠϋα Ύѧѧγ

ΔѧѧϬΟϭϣϥϳѧѧΑ(Half Life)ϥϳϳΑΎѧѧϫέ·ϲΣϓΎѧѧϛϣϭΏΎѧѧϫέϹϝϼѧѧΧΓΩѧѧϋˬΕϻϭѧѧΟ

ϝΟѧѧγϳϭϥϭѧѧѧΑϋϼϟΎѧѧѧρΎϘϧΩѧѧѧϧϋϕѧѧѧϳϘΣΗϑ ΩѧѧѧϫϷΓΩϭѧѧѧΟϭϣϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧρϳέΧΔѧѧѧΑόϠϟ

˯Ύѧѧο ϘϟϭϰѧѧϠϋϡϬϳѧѧγϓΎϧϣϥѧѧϣϝѧѧΟί ϭѧѧϓϡϬϘϳέѧѧϓ.ΩϬѧѧηΗϭΔѧѧόΑρϟ1.6ϥѧѧϣέΗϧϭѧѧϛ

ϙϳέΗѧѧγϲѧѧΗϟΕέΩѧѧλ ϲѧѧϓ8έΑϣϓϭѧѧϧ2000ΎѧѧΣΎΟϧέϫΎѧѧΑΎѧѧλ ϭλ ΧϰѧѧϠϋ

ΔϛΑѧѧηˬΕѧѧϳϧέΗϧϹΎѧѧϣϣΎѧѧϬϠόΟϳΔѧѧΑόϟϲѧѧϣέϟέѧѧΛϛϷΎΑΎρϘΗѧѧγϥϳѧѧγέΎϣϣϠϟϰѧѧϠϋ

.سورس:سترایككونترمثلالسابقةالطبعاتمنبكثیروأفضلالخط

ϱέѧѧΟΗΔѧѧΑόϟέΗϧϭѧѧϛϙϳέΗѧѧγ1.6ϲѧѧϓΓΩѧѧϋΕϻϭѧѧΟΓΩѧѧϣϟϯ ϭѧѧλ Ϙϟϝѧѧϛϟ

ΓΩѧѧΣϭΎѧѧϬϧϣ05ϕΎѧѧϗΩϰѧѧϠϋΔѧѧρϳέΧΏѧѧόϟΔѧѧϳΛϼΛˬΩΎѧѧόΑϷϪѧѧΟϭΗϳϭϕѧѧϳέϓϥѧѧϣ

ϥϳϳΑΎѧѧϫέϹϊ ѧѧϣϕѧѧϳέϓϥѧѧϣϲΣϓΎѧѧϛϣΏΎѧѧϫέϹϕѧѧϳέϔϟϭί ΎѧѧϔϟϭѧѧϫϱΫѧѧϟϕѧѧϘΣϳ

ϑ Ωѧѧϫί ϭѧѧϔϟϲѧѧΗϟϭέѧѧϳϐΗΗΏѧѧγΣϝѧѧϛΔѧѧρϳέΧ،أو˯Ύѧѧο ϘϟϰѧѧϠϋϝѧѧϛϲѧѧΑϋϻ

ϕѧѧϳέϔϟˬέѧѧΧϵϲѧѧϓϭϝΎѧѧΣΕѧѧϬΗϧΔѧѧϟϭΟϥѧѧϣدونί ΎѧѧϓϥΈѧѧϓϕѧѧϳέϔϟϱΫѧѧϟϡѧѧϟϕѧѧϘΣϳ

ϪѧѧϓΩϫέѧѧγΧϳ˯Ύѧѧλ ϗϹΎΑ.ΩѧѧΑϳϭϝѧѧϛϥϳѧѧΑϋϼϟα ϔϧѧѧΑϡѧѧΟΣϟϥѧѧϣρΎѧѧϘϧΓΎѧѧϳΣϟ
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ρΎѧѧϘϧϭϳϠѧѧγΗϟϲѧѧΗϟϭϭѧѧΣΟϧϲѧѧϓυΎѧѧϔΣϟΎѧѧϬϳϠϋϝϼѧѧΧΔѧѧϟϭΟϟˬΔϘΑΎѧѧγϟΎϣΩѧѧϧϋϭ

Ι ΩѧѧѧΣΗέέѧѧѧο ΏΑѧѧѧγΑΕΎѧѧѧϘϠρϥϳѧѧѧγϓΎϧϣϟأو˯ϼϣί ѧѧѧϟأوϥѧѧѧϣρϭϘѧѧѧγϑ ѧѧѧϳϧϋ

1.الالعبحیاةنقاطتتناقص

ΩΩѧѧΣΗϭϊ ѧѧϗϭϣϲѧѧϘϠΗΕΎѧѧλ Ύλ έϟϰѧѧϠϋϯ ϭΗѧѧγϣωέΫѧѧϟϥѧѧϣϳϷέѧѧγϳϷϭ

ϕΎѧѧγϟϭϰѧѧϧϣϳϟϯ έѧѧγϳϟϭωΫѧѧΟϟϭˬα έѧѧϟϭϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭΏΑѧѧγΗΗϲѧѧϓϑ ѧѧϠΗΏѧѧγΣΑ

ϥΎѧѧϛϣϟΏΎѧѧλ ϣϟΎѧѧϣϠϋأنΔѧѧϳϣέϟϰѧѧϠϋϯ ϭΗѧѧγϣα έѧѧϟΎѧѧΑϟΎϏΎѧѧϣϥϭѧѧϛΗΔѧѧΗϳϣϣوال

ϱΩ̈́ѧѧϳΓέΎѧѧγΧΓΎѧѧϳΣϰѧѧϟ·έΎѧѧΛΔѧѧϳΑϧΎΟϰѧѧϠϋˬΔϳѧѧλ ΧηϟΎϣΩѧѧϧϋϭϡΗѧѧϳΫΎϔϧΗѧѧγϝѧѧϛρΎѧѧϘϧ

ΓΎѧѧϳΣϟϥΈѧѧϓΏѧѧϋϼϟέѧѧΑΗόϳϻϭѧѧΗϘϣ.ϲѧѧϓϭρέѧѧΧϟΔϳϣѧѧγέϟϥϭѧѧϛϳΏѧѧϋϼϟΩϭί ѧѧϣ

α ΩѧѧγϣΑˬϥϳϛѧѧѧγϭϪѧѧϧϛϣϳϭϝϼѧѧѧΧΓέѧѧѧΗϓΓΩϭΩѧѧѧΣϣϲѧѧѧϓϭϥϛΎѧѧѧϣϷΓΩΩѧѧѧΣϣϟˬϙϟΫѧѧѧϟ

˯ΎѧѧϧΗϗΕί ѧѧϳϬΟΗΔΣϠѧѧγϭΔѧѧϔϠΗΧϣΕέΗѧѧγϭΔѧѧϳϗϭϝѧѧΑΎϧϗϭΔѧѧϳϭΩϳΕέΎѧѧυϧϭΔѧѧϳ΅έϟ

.القنابلتفكیكآالتوحتىاللیلیة

ΩѧѧϧϋΔѧѧϳΩΑϝѧѧϛΔѧѧΑόϟϥѧѧϛϣϳΏѧѧϋϼϟأنέΎѧѧΗΧϳϩέϛѧѧγόϣأيϲΑΎѧѧϫέ·أو

ϓΎѧѧϛϣΏΎѧѧϫέϺϟϲѧѧϓΩϭΩѧѧΣϥϛΎѧѧϣϷΓέϓϭѧѧΗϣϟأوϰѧѧΗΣأنϥϭѧѧϛϳˬΎѧѧΟέϔΗϣΩѧѧΑϳϭ

ϝѧѧϛΏѧѧϋϻΓέΎѧѧΑϣϟدوالر800بϲѧѧϛϳέϣϭѧѧϫϭώѧѧϠΑϣϟέѧѧϳϐϟϲϓΎѧѧϛ˯ΎѧѧϧΗϗϻ

Εί ѧѧϳϬΟΗΔѧѧϳϭϗϲϟΎѧѧΗϟΎΑϭέρѧѧο ϳϰѧѧϟ·ΏΎѧѧγΗϛϝΎѧѧϣϟϊ ѧѧϣέϭέѧѧϣˬΕϻϭѧѧΟϟإذاΎѧѧϣ

ϝѧѧΗϗΎѧѧγϓΎϧϣأوϰѧѧϓϭρέѧѧηΑέѧѧλ ϧϠϟأوΎϣΩѧѧϧϋϊ ѧѧο ϳΔѧѧϠΑϧϗέѧѧΟϔϧΗأوέέѧѧΣϳΔѧѧϧϳϫέ

.متابعتھامنھیطلبأو

ΩѧѧѧΟϭΗϭϲѧѧѧϓ"έΗϧϭѧѧѧϛϙϳέΗѧѧѧγ"ΔѧѧѧόΑέΕΎϫϭϳέΎϧϳѧѧѧγΓέѧѧѧϳϐΗϣΏѧѧѧγΣΑ

ˬρέѧѧѧΧϟέѧѧѧϳϐΗΗϭρϭέѧѧѧηί ϭѧѧѧϔϟΩѧѧѧϧϋϥϳέϛѧѧѧγόϣϟϝΩѧѧѧΑΗΗϭΏѧѧѧγΣΑˬϭϳέΎϧϳѧѧѧγϟ

ϥΎϫϭϳέΎϧϳѧѧѧγϟϭέѧѧѧΛϛϷΔѧѧѧγέΎϣϣΎѧѧѧϣϫ"ˬΔѧѧѧϠΑϧϘϟϙѧѧѧϳϛϔΗϟ"و"έѧѧѧϳέΣΗϥΎѧѧѧϫέϟ"،

Ύѧѧϣϛϭϭѧѧϫѧѧο ϭϣϥѧѧϣˬΎϣϬϳϣѧѧγϰόѧѧγϳϥϭϳΑΎѧѧϫέϹϲѧѧϓϭϳέΎϧϳѧѧγϟاألولϰѧѧϟ·

ϊ ѧѧο ϭΔѧѧϠΑϧϗϲѧѧϓΩѧѧΣϥϳόϗϭѧѧϣϟϊ ѧѧϧϣϭϲΣϓΎѧѧϛϣΏΎѧѧϫέϹϥѧѧϣΎѧѧϬϛϳϛϔΗϰѧѧϠϋأن

έѧѧΟϔϧΗΔѧѧϠΑϧϘϟΩѧѧόΑ45ˬΔѧѧϳϧΎΛϲѧѧϓϭϝΎѧѧΣϡѧѧΗϙѧѧϟΫί ϭѧѧϔϳϥϭϳΑΎѧѧϫέϹϲѧѧϓϭϝΎѧѧΣѧѧΟϧ

1
.143ذكره ، ص مریم قویدر ، مرجع سبق
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ϭΣϓΎѧѧϛϣΏΎѧѧϫέϹϲѧѧϓΎѧѧϬϛϳϛϔΗϡѧѧϬϓϥϭί Ύѧѧϔϟ.Ύѧѧϣι ϭѧѧλ ΧΑϭϳέΎϧϳѧѧγϟϲϧΎѧѧΛϟ

ϑ ΩѧѧϬϳϓϭΣϓΎѧѧϛϣΏΎѧѧϫέϹϰѧѧϟ·ΩΎѧѧΟϳ·ΔѧѧϋϭϣΟϣϥѧѧϣϥΎѧѧϫέϟϡϫέѧѧϳέΣΗϭΩϭѧѧόϳϭ

ϡѧѧϬϟί ϭѧѧϔϟإذاΎѧѧϣϭѧѧΣΟϧϲѧѧϓˬϙѧѧϟΫϥѧѧϛϟϑ ΩѧѧϬϳϑ έѧѧρϟέѧѧΧϵϰѧѧϟ·ϡϬόϧѧѧϣϥѧѧϣ

1.علیھم بالتالي والقضاءمبتغاھمإلىالوصول

ϥΎϫϭϳέΎϧϳѧѧѧγϟϭϥέѧѧѧΧϵΎѧѧѧϣϫ"ϝΎѧѧѧϳΗϏϻ"و"έέѧѧѧϔϟ"ϲѧѧѧϔϓاألولϥϭѧѧѧϛϳ

ϑ ΩѧѧѧϫϲΑΎѧѧѧϫέϹ˯Ύѧѧѧο ϘϟϰѧѧѧϠϋΔϳѧѧѧλ ΧηˬΔѧѧѧόϳϓέΎѧѧѧϣϧϳΑϰόѧѧѧγϳϭΣϓΎѧѧѧϛϣ

ΏΎѧѧϫέϹϰѧѧϟ·ˬΎѧѧϬΗϳΎϣΣϲѧѧϓϭϲϧΎѧѧΛϟϕѧѧϠρϧϳϥϭϳΑΎѧѧϫέϹϥѧѧϣΔѧѧϘρϧϣΔϧѧѧλ Σϣ

.ذلكمنمنعھم على اآلخرالطرفیعملبینماالفرار،علیھمویتوجب

ΩѧѧΟϭϳϭϲѧѧϓΔѧѧΑόϠϟΔѧѧϳϧΎϣΛΕΎϳѧѧλ ΧηϡΩΧΗѧѧγΗϲѧѧϓΏѧѧόϠϟΔϣѧѧγϘϣϰѧѧϠϋ

ϥϳέϛѧѧѧγόϣϥϳѧѧѧγϓΎϧΗϣϡѧѧѧϫϭϥϭϳΑΎѧѧѧϫέϹϭΣϓΎѧѧѧϛϣϭˬΏΎѧѧѧϫέϹϥϣѧѧѧο ϓέϛѧѧѧγόϣ

ϲΣϓΎѧѧϛϣΏΎѧѧϫέϹϥѧѧϛϣϳΏѧѧϋϼϟأنέΎѧѧΗΧϳΎѧѧϣϥϳѧѧΑΕΎѧѧϋϭϣΟϣϟϊ ѧѧΑέϷΕϭѧѧϘϟϭ

ΔѧѧѧϳϭΟϟΔѧѧѧλ ΎΧϟΔѧѧѧϳϧΎρϳέΑϟϝϼѧѧѧΧΏέѧѧѧΣϟΔѧѧѧϳϣϟΎόϟ"GIGN"ΔѧѧѧϳϟΎΗϟ:Γϭѧѧѧϗ

ϝΧΩѧѧΗϟϙέΩѧѧϠϟϲϧρϭѧѧϟϲѧѧγϧέϔϟϲѧѧϫϭΓΩѧѧΣϭΔѧѧϳϛϳέϣΕϭѧѧϘϠϟΔѧѧλ ΎΧϟέѧѧϳΧϭ

"SEAL TEAM SIXو"ϝ ϳѧѧѧγϡϳѧѧѧΗα ϛϳѧѧѧγ،"SASΔѧѧѧϳϧΎΛϟ"α Ύѧѧѧγϲѧѧѧϫϭ

ΓΩѧѧΣϭϝΧΩѧѧΗΔѧѧϳϧΎϣϟΔѧѧλ ΎΧΕΩѧѧϟϭΩѧѧόΑΔѧѧΛΩΎΣϑ ΎѧѧρΗΧϥΎѧѧϫέ(ϥϳϳϠϳέѧѧγ·)ϝϼѧѧΧ

ΏΎѧѧѧόϟϷ"GSG 9"ΔѧѧѧϳΑϣϟϭϷΦϳϧϭѧѧѧϳϣϟ1972،Ύѧѧѧϣι ϭѧѧѧλ ΧΑέϛѧѧѧγόϣ

.موجودةواقعیةإرھابیةتنظیماتأيمناختیارھمیتمفلماإلرھابیین

Ύѧѧϣϛѧѧο ΗϳϥѧѧϣϝϼѧѧΧν έѧѧόϟϕΑΎѧѧγϟϥΈѧѧϓϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟΔѧѧϔϳϧϋΩѧѧΟϲѧѧϫϭ ال 

ϡѧѧϼΗϝΎѧѧϔρϷ(ΔѧѧϋϭϧϣϣϝѧѧϗϷϥѧѧϣ16Δϧѧѧγ)،إذΩѧѧγΟΗΗΎѧѧϬϳϓϡϳѧѧϗϝѧѧΗϘϟϑ ѧѧϧόϟϭ

ϡΩΧΗѧѧγϻϭρέѧѧϔϣϟˬΓϭѧѧϘϠϟϝѧѧϛϭϙѧѧϟΫϲѧѧϓϭѧѧΟϲѧѧόϗϭν ϭέѧѧόϣϥѧѧϣϝϼѧѧΧ

έϭѧѧλ ϟΔѧѧϳΛϼΛϟΩΎѧѧόΑϷΕϭѧѧλ ϷϭΔѧѧϳόϗϭϟˬΩѧѧΟρѧѧγΑΗϭΔѧѧΑόϠϟΔϳѧѧο ϗΏΎѧѧϫέϹ

Ύϫέϭѧѧλ ΗϟΩέѧѧΟϣΔѧѧΑόϟϲϫΎѧѧο ΗϙѧѧϠΗΔѧѧϳέΎΟϟϲѧѧϓϊ ѧѧϗϭϟ.ΎѧѧϣϛϥѧѧϣϛΗΓέϭѧѧρΧϟϲѧѧϓ
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ϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϓΔѧѧϳϧΎϛϣ·أنέΎѧѧΗΧϳΏѧѧϋϼϟأنϥϭѧѧϛϳΎѧѧϳΑΎϫέ·ϥѧѧϣϭϡѧѧΛأنϝѧѧΛϣΗϳϲѧѧϓ

1.طویلةساعاتیدومقدالذيالتخیلياللعبخاللمناإلرھابیینصفات

ΎѧѧϣϛϭوردϩέѧѧϛΫΎϘΑΎѧѧγϥΈѧѧϓϕέѧѧϓΔѧѧΣϓΎϛϣΏΎѧѧϫέϹϲѧѧϓΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϫ

ΓΫϭΧ́ѧѧѧϣϥѧѧѧϣϕέѧѧѧϓˬΔѧѧѧϳόϗϭϑ ѧѧѧγϸϟϭΔѧѧѧόΑΎΗϝϭΩѧѧѧϠϟΔѧѧѧϳΑέϐϟΓέѧѧѧϳΑϛϟΎϬѧѧѧο όΑϟϭ

ϕΑϭѧѧγϊ ѧѧϣΎϳΎѧѧο ϗΏΎѧѧϫέ·ΔѧѧρΑΗέϣέί ΟϟΎѧѧΑϥѧѧϣϝѧѧΛϣΓϭѧѧϗϝΧΩѧѧΗϟϙέΩѧѧϠϟϲϧρϭѧѧϟ

ϲѧѧΗϟΕέέѧѧΣϥΎѧѧϫέΓέΎѧѧρρϭѧѧρΧϟΔѧѧϳϭΟϟΔϳѧѧγϧέϔϟϲѧѧΗϟΕѧѧϔρΗΧϥѧѧϣέΎѧѧρϣ

έѧѧί ΟϟϡΎѧѧϋ،"GIGN"ϲѧѧγϧέϔϟϊ ѧѧϣϭأنΕΎϳѧѧλ ΧηϥϳϳΑΎѧѧϫέϹέѧѧϳϏΓΫϭΧ́ѧѧϣ

ϥѧѧϣ،"GIA" 1994ϥѧѧϣϑ έѧѧρΔѧѧϋΎϣΟϟΔϳϣϼѧѧγϹΔΣϠѧѧγϣϟΕΎѧѧϣϳυϧΗˬΔѧѧϳόϗϭ

ΩέѧѧΟϣΎϬόѧѧοأنإال ϭϲѧѧϓΔѧѧϬΟϭϣϕέѧѧϔϟΔϘΑΎѧѧγϟέϛΫѧѧϟϝѧѧόΟϳϥѧѧϣϝϬѧѧγϟϊ ѧѧϗϭΗ

.ھویاتھم

الفروسیةمغامرة"باربي" لعبة تحلیل

ϑ ϧѧѧλ ΗΔѧѧΑόϟ"ˬϲΑέΎѧѧΑΓέϣΎѧѧϐϣΔϳѧѧγϭέϔϟ"ϥϣѧѧοΏΎѧѧόϟΔѧѧϛέΣϟΎѧѧϣϭϣϋ

ΏΎѧѧѧόϟϭΕέϣΎѧѧѧϐϣϟˬΩѧѧѧϳΩΣΗϲѧѧѧϫϭΔѧѧѧΑόϟΔѧѧѧϳΛϼΛΩΎѧѧѧόΑϷα έΎѧѧѧϣΗϝϛѧѧѧηΑϱΩέѧѧѧϓ

ΕέѧѧϬυϲѧѧϓϡΎѧѧϋ2002 .ΎѧѧϣΔѧѧλ ϗΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϬϓΔρϳѧѧγΑϲѧѧϛΣΗϥѧѧϋΔѧѧϳϣΩϟ

ΓέϳϬѧѧηϟ"ϲΑέΎѧѧΑ"ϲѧѧΗϟϪѧѧΟΗΗϰѧѧϠϋέѧѧϬυΎѧѧϫΩϭΟϭѧѧΣϧˬΔѧѧΑΎϐϟϙΎѧѧϧϫϭΎѧѧϫέυΗϧΗ

έѧѧϳΛϛϟϥѧѧϣΕέϣΎѧѧϐϣϟϥѧѧϣϝѧѧΟϝѧѧϳϧΕΩΎϬѧѧηΓέѧѧϳΛϛΎѧѧϣϛϱέѧѧΟΗϊ ѧѧϣΎѧѧϬΗϠϳϣί

ΕΎϗΎΑѧѧγˬϝϭѧѧϳΧϥϳΎѧѧΑΗΗϭϡΎѧѧϬϣ"ϲΑέΎѧѧΑ"ϥϳѧѧΑΫΎѧѧϘϧ·ΕΎѧѧϧϭϳΣأوϲѧѧρΧΗΕΎѧѧΑϘϋأو

ί ϭѧѧϔϟˬΕΎϗΎΑѧѧγΑϲѧѧϓϭϝѧѧϛΓέѧѧϣΟϧѧѧΗΎѧѧϬϳϓϲѧѧϓϲѧѧρΧΗΔѧѧΑϘϋأوί ΎѧѧΟϧ·ΔѧѧϣϬϣ

.اللعبة في مستواھامنترفعشھادة على تحصل

υѧѧΣϼϳϰѧѧϠϋΔѧѧΑόϠϟΎѧѧϬϧΩѧѧγΟΗέѧѧϳΛϛϟϥѧѧϣϡϳѧѧϘϟΔѧѧρΑΗέϣϟϊ ϣΗΟϣϟΎѧѧΑ

ϲѧѧΑέϐϟϲѧѧϬϓΩϧΗѧѧγΗϰѧѧϠϋέΎѧѧϬυ·ΔѧѧϗΎϧ"ϲΑέΎѧѧΑ"ϲѧѧΗϟΩѧѧόΗΝΫϭѧѧϣϧΓέѧѧϣϟΔѧѧϳΑέϐϟ

ΔѧѧϘϳϧϷΔѧѧϠϳϣΟϟϭΔѧѧϳϛΫϟϭϲѧѧΗϟϭ ال ΎѧѧϬϔϗϭΗأيΕΎѧѧΑϘϋϝϭѧѧλ ϭϠϟϕѧѧϳϘΣΗϟˬΎϬϓΩѧѧϫ

ΓΩΎѧѧϋϭΎѧѧϣϡΗѧѧϳρΑέѧѧϟϥϳѧѧΑι Ύѧѧλ ΧϟΔϳϠϛѧѧηϟ"ϝΎѧѧϣΟϟΔѧѧϗΎϧϷϭΔѧѧϧϳί ϟϭ"ΕέΩѧѧϗϭ

ϩΫѧѧϫˬΓέѧѧϣϟέΩѧѧϘΑϓΎѧѧϣέѧѧϬυΗΔϳΣρѧѧγϥѧѧϣΙ ѧѧϳΣѧѧϣϠϣϟέΩѧѧϘΑΎѧѧϣϡΗѧѧϳί έѧѧΑ·ΎѧѧϫΎϳϭϧ
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ΔѧѧѧΑϳρϟϥѧѧѧϣϝϼѧѧѧΧΎϬϳόѧѧѧγΫΎѧѧѧϘϧϹΕΎѧѧѧϧϭϳΣأوΎѧѧѧϬΣΎΟϧϥѧѧѧϣϝϼѧѧѧΧΓέΑΎѧѧѧΛϣϟ

έέѧѧλ ϹϭϰѧѧϠϋϲѧѧρΧΗˬΕΎϳΩѧѧΣΗϟϊ ѧѧϣΓέΩѧѧϗΓέѧѧϳΑϛϰѧѧϠϋϑ ѧѧϳϛΗϟϊ ѧѧϣϑ ѧѧϠΗΧϣ

1.الوضعیات

" 2011أسأو بي" لعبة تحلیل.4

ΩѧѧόΗΔѧѧΑόϟ"ϭέѧѧΑϥϭϳѧѧηϭϟϭϔϳ·έϛϭѧѧγ"Γέѧѧλ ΗΧϣϟϭب"ϲѧѧΑأي"أسأو

ΓέѧѧϛϡΩѧѧϘϟΔѧѧϳϓέΗΣϻϥѧѧϣΏΎѧѧόϟΓΎѧѧϛΎΣϣϟΎѧѧϣϭϣϋΏΎѧѧόϟϭΓΎѧѧϛΎΣϣϟΔϳѧѧο Ύϳέϟ

ΩѧѧϳΩΣΗ(ΓέѧѧϛϡΩѧѧϘϟ)،ΕέΩѧѧλΎѧѧϬΗόΑρΔѧѧόΑέϟϲѧѧϓ2004ΔѧѧγΩΎγϟϭϲѧѧϓϡΎѧѧϋ

2006،ϲѧѧϫϭα έΎѧѧϣΗϝϛѧѧηΑϱΩέѧѧϓأوϲΎѧѧϧΛأوˬϲϋΎѧѧϣΟΎѧѧϣϛΎѧѧϬϧΔѧѧΑόϟϲѧѧϣΗϧΗ

ϰѧѧϟ·ΔϠѧѧγϠγΏΎѧѧόϟ"ϭέѧѧΑϥϭϳѧѧηϭϟϭϔϳ·έϛϭѧѧγ"ΓΎΣϭΗѧѧγϣϟϥѧѧϣΔѧѧόΑρϟΔѧѧϳϧΎΑΎϳϟ

"ώѧѧϧϳϧϳϭϥϔϳѧѧϠϳ·"،ϳѧѧΗΗϭΔѧѧΑόϠϟέΎѧѧϳΗΧΔѧѧϟϭρΑϟϲѧѧΗϟΏѧѧϏέϳΎѧѧϬϳϓΏѧѧϋϼϟϡΎѧѧϳϘϟϭ

ϝѧѧϛΑΕΎѧѧϳϠϣόϟΓΩϭѧѧΟϭϣϟϲѧѧϓϡϟΎѧѧϋΓέѧѧϛϡΩѧѧϘϟϥѧѧϣ˯έѧѧηϥϳѧѧΑϋϼϟϥϳΑέΩѧѧϣϟϭ

˯ΎѧѧѧѧϘΗϧϭϥϭѧѧѧѧϟϥΎѧѧѧѧλ ϣϘϟέΎѧѧѧѧϳΗΧϭΏѧѧѧѧϋϼϣϟΩѧѧѧѧϗΎόΗϟϭϊ ѧѧѧѧϣϥϳϟϭѧѧѧѧϣϣϟ

(έϭѧѧγϧϭΑγ).ϣѧѧѧγΗϭΔѧѧѧΑόϠϟΓΎѧѧѧϛΎΣϣΑΓΩϳΩѧѧѧηˬΔѧѧϳόϗϭϟإذϥѧѧѧϛϣϳωΎϣѧѧѧγΕϭѧѧѧλ 

έϭѧѧϬϣΟϟϡϬϠϋΎѧѧϔΗϭϊ ѧѧϣϝѧѧϛΔѧѧρϘϟϥѧѧϣΕΎѧѧρϘϠϟΔϓΎѧѧο ·ϰѧѧϟ·ϕѧѧϳϠόΗΔѧѧϐϠϟΎΑΔϳѧѧγϧέϔϟ

ϥϳѧѧϘϠόϣϟϭϥϳέϭϬѧѧηϣϲѧѧϓΕϭѧѧϧϘϟΔѧѧϳϧϭϳί ϔϠΗϟΔϳѧѧγϧέϔϟ)ϲѧѧϓΔѧѧόΑρϟΔϳѧѧγϧέϔϟ

ϥѧѧϣΔѧѧΑόϠϟ(،ϊ ѧѧγϭΑϭΏѧѧϋϼϟ˯ΎѧѧϧΛΓέΎѧѧΑϣϟϡϛΣΗѧѧϟϲѧѧϓΕΎѧѧϛέΣΔѧѧϳόϗϭϥϳѧѧΑϋϼϟ

ϥϳѧѧϳϘϳϘΣϲѧѧϓϊ ѧѧϗϭϟϡϬϧϭϬΑѧѧηϳϭˬΎѧѧϣΎϣΗΩѧѧϳϠϘΗϭϡϬΗΎѧѧϏϭέϣϡϬΗέѧѧϳέϣΗϭϡϬΗΎϓΫѧѧϗϭ

ϡϬΗΎѧѧϛέΣϭϲѧѧΗϟϥϭέѧѧΑόϳΎѧѧϬΑϥѧѧϋϡϬΗΣέѧѧϓΩѧѧϧϋϝϳΟѧѧγΗϑ ΩѧѧϫϷ.ΗѧѧΗϭΔѧѧΑόϠϟ

έϳϳѧѧγΗΔѧѧϟϭρΑϥѧѧϣΓΩѧѧϋΕϻϭѧѧΟΩΩѧѧΣΗϳΎѧѧϬϳϓϝѧѧρΑϟϕѧѧϓϭα ѧѧϔϧϡΎѧѧυϧϟϝϭѧѧϣόϣϟϪѧѧΑ

ϲѧѧϓΕϻϭѧѧρΑϟˬΔѧѧϳόϗϭϟΙ ѧѧϳΣϡΗѧѧϳΏΎѧѧγΗΣΙ ϼѧѧΛρΎѧѧϘϧΩѧѧϧϋί ϭѧѧϔϟΔѧѧρϘϧϭΓΩѧѧΣϭ

ΩѧѧϧϋϝΩΎѧѧόΗϟوالΔѧѧρϘϧΩѧѧϧϋΓέΎѧѧγΧϟϡΗѧѧϳϟϊ ѧѧϳϣΟΗρΎѧѧϘϧϟΩѧѧόΑϝѧѧϛˬΓέΎѧѧΑϣΎѧѧϣϛ

2.األولىبالدرجة تقني ومعظمھاطبعةكل في جدیدةخصائصإدخالیسجل
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έѧѧϬυΗϭϥѧѧϣϝϼѧѧΧΔѧѧΑόϠϟϡϳѧѧϗΔѧѧρΑΗέϣΕΎѧѧϳέΎΑϣΑΓέѧѧϛϡΩѧѧϘϟϲѧѧϫϭέΫѧѧΣϟ

ϥѧѧϣϥϳѧѧΑϋϼϟϥϳѧѧγϓΎϧϣϟ)ΔϳΣѧѧο Ηϟϭ(ϥѧѧϣϝѧѧΟϕѧѧϳέϔϟΓέΑΎѧѧΛϣϟϭϕѧѧϳϘΣΗϟί ϭѧѧϔϟ

ΓΩϋΎѧѧγϣϭέѧѧϳϐϟΓΩϋΎѧѧγϣΑϥϳѧѧΑϋϼϟϡϬѧѧο όΑϟν όΑѧѧϟΔѧѧϗΎϧϷϭΔѧѧρΑΗέϣϟΕΎѧѧϛέΣΑ

ϥϳѧѧѧΑϋϼϟΎѧѧѧλ ϭλ ΧϭϡϫέѧѧѧϬυϣΩϳΩѧѧѧηϟΔѧѧѧϳόϗϭϟΓΩѧѧѧγΟϣϟέϭѧѧѧλ ΑΔѧѧѧϳΛϼΛΩΎѧѧѧόΑϷ

ΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛϭϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧυϧϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΏѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϠϟ

ΓέΎѧѧϬϣϟϭ(ϲѧѧϓاألداءρϳѧѧρΧΗϟϭέΎѧѧϳΗΧΎΑΏϳϟΎѧѧѧγΏѧѧόϠϟϲѧѧΗϟΎѧѧϬΣϳΗΗΔѧѧѧΑόϠϟ)

˯ΎϛΫѧѧϟϭϑ ѧѧϳϛΗϟϭϲѧѧϓϝѧѧϣΎόΗϟϊ ѧѧϣϑ ѧѧϠΗΧϣΕΎϳόѧѧο ϭΏѧѧόϠϟΓΩΟΗѧѧγϣϟΔϓΎѧѧο ·ϰѧѧϟ·

.الالعبونیرتكبھاالتيالمخالفات في یتجسدالذيالبسیطالعنف

الواجبنداء لعبة

ΡϼѧѧγϟϝѧѧΗϘϟϭأداةΔѧѧϳΎϏϭϥέέѧѧϛΗΗϲѧѧϓϝѧѧϛˬΔѧѧΑόϟϲѧѧϬϓϲϧΎѧѧΛΔѧѧΑόϟ

ΔѧѧϳϧϭέΗϛϟ·ΕΩѧѧλ ΣϡΎѧѧϣΗϫϝΎѧѧϔρϷϲѧѧϓΔѧѧϧϳϋΔѧѧγέΩϟΔΑѧѧγϧΑΑ11ϝѧѧϔρϥѧѧϣ

ϝѧѧλ 51ΔѧѧϣϟΎΑϥѧѧϣΔΑѧѧγϧϝΎѧѧϔρϷϥϳΫѧѧϟϥϭϧϣΩѧѧϳΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ،ϲѧѧϫ

ΔѧѧΑόϟΓΩϭѧѧΟϭϣϰѧѧϠϋΔϛΑѧѧηϟρѧѧϘϓوالϥѧѧϛϣϳΎѧѧϬΑόϟΝέΎѧѧΧˬΕѧѧϳϧέΗϧϷ"Call of

duty"ΔѧѧΑόϟϕѧѧϠρϳΎѧѧϬϳϠϋϡѧѧγι ΧϠΗѧѧΗϭϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟϲѧѧΗϟϡΗѧѧΗΓέϭѧѧλ ΑˬΔѧѧϳϋΎϣΟ

ϰѧѧϠϋϝϛѧѧηϕέѧѧϓϥϭѧѧϛΗΗϥѧѧϣϊ ѧѧΑέι ΎΧѧѧηϝѧѧΑΎϘϣˬΔѧѧόΑέأوΔѧѧϳϧΎϣΛϝѧѧΑΎϘϣˬΔѧѧϳϧΎϣΛ

ϑأو όѧѧοˬϙѧѧϟΫϥѧѧϛϣϳϭϝѧѧϛϟΏѧѧϋϻأنϥϭѧѧϛϳΩѧѧΟϭΗϣϲѧѧϓϪѧѧϟί ϧϣ˯ΎѧѧϧΛΔѧѧϳϠϣϋ

ˬΏѧѧόϠϟϡϭѧѧϘϳϭϝѧѧϛι ΧѧѧηέΎѧѧϳΗΧΎΑΡϼѧѧγϟϱΫѧѧϟˬϩΩѧѧϳέϳΏέΩѧѧΗϳϭϪѧѧϳϠϋΔѧѧϘϓέ

ϪѧѧΗϗέϓΔѧѧϧϭϛΗϣϟϥѧѧϣϪΎϗΩѧѧλ أوι ΎΧѧѧη˯ΎѧѧΑέϏΏѧѧγΣˬϪѧѧΗΑϏέϝϣόΗѧѧγϳϭΫѧѧϫ

ΡϼѧѧγϟϲѧѧϓϙέΎѧѧόϣΔϳέΎѧѧοΩѧѧοϕѧѧϳϓέϟˬέѧѧΧϵΎѧѧϣϠϛϭΩΎѧѧΟϝΎϣόΗѧѧγΡϼѧѧγϟ

ϝѧѧΗϗϭέѧѧΑϛέΩѧѧϗϥѧѧϛϣϣϥѧѧϣˬϪѧѧΩϋΑѧѧλ έϳΩѧѧΟϝϭѧѧλ ΣϟΎΑϰѧѧϠϋΡϼѧѧγέѧѧΛϛ

ˬέϭѧѧρΗϝѧѧλ ΣϳϭΑέѧѧϟϰѧѧϠϋΕΎѧѧϳϗέΗί ϭѧѧΟϭϝѧѧϘΗϧϳϭϰѧѧϟ·ϯ ϭΗѧѧγϣϟϰѧѧϠϋϷ.Ύѧѧϣ

υѧѧΣϼϳϲѧѧϓϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟΎѧѧϬϧϳϘϠΗϝΑѧѧγϟϝѧѧΗϘϟˬϑ ѧѧϧόϟϭΦϳѧѧγέΗϭϡϳѧѧϗˬ˯ΩѧѧόϟΩѧѧϳϭόΗϭ

ϝѧѧϔρϟϰѧѧϠϋΔѧѧϗέ·ˬ˯ΎϣΩѧѧϟΩѧѧϳϭόΗϭϝѧѧϔρϟϰѧѧϠϋΔѧѧϗέ·ˬ˯ΎϣΩѧѧϟϝѧѧΗϗϭϪϳѧѧγϓΎϧϣϰѧѧΗΣ

.أعداءیكونوالمولو
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الفصل الثاني                                                 ماھیة األلعاب اإللكترونیة 

83

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧΑόϟϡϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧόϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧο έΗϓϹΏρϘΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϳέѧѧѧѧѧѧѧѧΛϛϥѧѧѧѧѧѧѧѧϣ11ϥϭѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠϣϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρ

ϝѧѧѧΗΣΗΔѧѧѧΑόϠϟΔѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹword of worcaftϝѧѧѧόϔϳϪѧѧѧϳϓΎѧѧѧϣˬ˯ΎѧѧѧηϳΩѧѧѧϗϭ

έέѧѧϛΗέΎѧѧϳΗΧϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϓΔѧѧϧϳϋΎϧΗѧѧγέΩ09ˬΕέѧѧϣΔѧѧϠΗΣϣΔѧѧΑΗέϟΔѧѧΛϟΎΛϟϥϳѧѧΑ

.الدراسةأطفاللدىشعبیةاأللعابأكثر 1

ι ΧϠΗѧѧΗΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϓέΎѧѧϳΗΧΏѧѧϋϼϟΔϳѧѧλ ΧηϟΎѧѧϣϝѧѧΧΩϡϟΎѧѧϋˬϲѧѧο έΗϓ

ΩѧѧΟϭϳϪѧѧѧϳϓϥϳѧѧϳϼϣϝΎѧѧѧϔρϷΕΎϳѧѧλ ΧηΑΔϳѧѧѧο έΗϓˬΎѧѧѧο ϳϙΎѧѧϧϫϭϥѧѧѧϛϣϳρѧѧΑέ

ΕΎѧѧϗϼϋΔϗΩѧѧλϝϭѧѧΟΗϟϭϝѧѧΧΩΫѧѧϫϡϟΎѧѧόϟˬΏѧѧϳέϐϟϱΫѧѧϟΩѧѧΟΗϪѧѧϳϓϝѧѧϛ˯ϲѧѧη

ϲѧѧϫϭΔϳѧѧλ ΧηϟϲѧѧΗϟ ال ϝΧΩѧѧΗϲѧѧϓΏѧѧόϠϟΡέѧѧηΑΔѧѧϳϔϳϛϡΩΧΗѧѧγˬΔΣϠѧѧγϷأو

"PNG"ΏѧѧϏέΗϪѧѧϳϓϰϟϭѧѧΗϳϭΎѧѧϣϰϣѧѧγϳΡέѧѧηΔѧѧόϳΑρΔѧѧϧϳΩϣϟϲѧѧΗϟΩѧѧϳέΗΔѧѧϣΎϗϹ

ˬΎѧѧϬΑأوΔѧѧϳΕΎѧѧϣϭϠόϣϝϭѧѧΣΓΎѧѧϳΣϟΓΩѧѧϳΩΟϟ.ΎѧѧϣϛϡϭѧѧϘΗϪѧѧϳΟϭΗΑέѧѧϣϭϑ ѧѧϳϠϛΗϭ

ΕΎѧѧϣϬϣΑΓΩѧѧϳΩϋΔѧѧϬΟϭϣϛε ϭѧѧΣϭΎϬΗϋέΎѧѧλ ϣϭأوΓΩέΎѧѧρϣέέѧѧηأوˬ˯Ωѧѧϋ

.العالمھذامنیمل ال الالعبتجعللھانھایةال أدواراللعبةوتتضمن

Ύѧѧϣί ѧѧϳϣϳϩΫѧѧϫΔѧѧΑόϠϟϥѧѧϋΎϬΗΎϘΑΎѧѧγأنϑ ѧѧϧόϟα έΎѧѧϣϳΓέϭѧѧλ ΑˬϝѧѧϗέѧѧϳϏ

ΎѧѧϬϧϝѧѧΑΎϘϣϟΎΑϝѧѧόΟΗϝѧѧϔρϟϕѧѧϠόΗϳέѧѧΛϛϡϟΎѧѧόϟΎΑϲѧѧο έΗϓϻϝѧѧϣϳϭϥѧѧϣϪѧѧϣϟΎϋ

ˬϲѧѧϘϳϘΣϟΎѧѧϣϟϩέϓϭѧѧϳΫѧѧϫϡϟΎѧѧόϟΩѧѧϳΩΟϟϥѧѧϣι έѧѧϓˬΔѧѧόΗϣϠϟϑ ΎѧѧηΗϛϻϭ الΎѧѧϫέϓϭϳ

ϡϟΎѧѧόϟϲѧѧϘϳϘΣϟα ϳѧѧϟϭΩΩѧѧόϟϝѧѧΎϬϟϝΎѧѧϔρϸϟϥϳϣΩΧΗѧѧγϣϟϩΫѧѧϬϟΔѧѧΑόϠϟإالϝѧѧϳϟΩϰѧѧϠϋ

.الجدیدالعالمبھذااالنبھاردرجة

έѧѧѧΑΗόΗϭΔϛΑѧѧѧηϟΔѧѧѧϳΗϭΑϛϧόϟΕΎѧѧѧϳϭϬϟϭΓέѧѧѧόϘϣϟϲѧѧѧΗϟϡѧѧѧο Ηآالف

ΕΎϳΎѧѧѧο ϔϟΔѧѧѧϳϧϭϳί ϔϳϠΗϟϥΎѧѧѧϬΟϭΔѧѧѧϠϣόϟΓΩѧѧѧΣϭΎΑΑѧѧѧγϭέѧѧѧηΎΑϣϲѧѧѧϓϝΎϣόΗѧѧѧγϻ

ρέѧѧϔϣϟΏΎѧѧόϟϸϟΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϥѧѧϣϑ έѧѧρΎѧѧϧϟΎϔρέѧѧυϧϰѧѧϟ·έϳΛ́ѧѧΗϟώϟΎѧѧΑϟϱΫѧѧϟ

ϩΎΛΩѧѧΣϲѧѧϓϡϬϟϭѧѧϘϋϥΎѧѧΗϠϟϭΎΗΣΑѧѧλ ϥέϳΎѧѧγϳΔѧѧόϳΑρϊ ѧѧϣΗΟϣϟˬϱέѧѧί Οϟوأن

ΩѧѧϳϠϘΗϟϰѧѧϣϋϷΏέѧѧϐϠϟέΟϳѧѧγϝΎѧѧϔρϷΏΎΑѧѧηϟϭϰѧѧϟ·ΎѧѧϣΩѧѧϣΣϳϩΎѧѧΑϘϋϥϭѧѧϛأنΎѧѧϣ

ϱΩΎѧѧϧϳϪѧѧΑΫѧѧϫϡϟΎѧѧόϟ ال ΔϠѧѧλϪѧѧϟΔѧѧόϳΑρΑˬΎѧѧϧόϣΗΟϣΩѧѧϗϭϡϫΎѧѧγ˯ΎѧѧΑϵΔϔѧѧλ ΑΔѧѧϣΎϋ

ΕΎѧѧϬϣϷϭΔϔѧѧλ ΑΔѧѧλ ΎΧϲѧѧϓϥΎѧѧϣΩ·ϡϬϟΎѧѧϔρέѧѧυϧϰѧѧϟ·ϝΎϐѧѧηϧΕΎѧѧϬϣϷϝΎѧѧϣϋϷΎΑ
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Δѧѧϳϟί ϧϣϟأوΓΩϫΎѧѧηϣˬϥϭѧѧϳί ϔϳϠΗϟΎѧѧϣϛΎѧѧϬϧΔϠϳѧѧγϭϟϝѧѧο ϓϷΔѧѧΩϬΗϟϝѧѧϔρϟέѧѧϳΛϛ

ˬΔѧѧϛέΣϟΔϠϳѧѧγϭϭΔϳϠѧѧγΗϊ ѧѧϧϣΗϝΎѧѧϔρϷϥѧѧϣΝϭέѧѧΧϟωέΎѧѧηϠϟأوΏѧѧόϠϟϲѧѧϓΕΎѧѧϋΎϗ

ΏѧѧόϠϟΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϲѧѧΗϟϱϭѧѧΗΣΗέѧѧϳΛϛϟΎѧѧϬϧϣϰѧѧϠϋϝϼѧѧΣϧϻϲѧѧϘϠΧϟΕΩΎѧѧόϟϭ

ˬΔϳѧѧγϟΫѧѧϬΑϭϥΈѧѧϓέѧѧϳΛϛϟϥѧѧϣ˯ΎѧѧΑϵΩѧѧϛ̈́ ϳأنΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΩѧѧόΑΗϝѧѧϔρϟ

.الشارع في الموجودةالسیئةوالصحبةالسوءرفقاءعن 1

ϥρϭѧѧϣϟϱέѧѧίأنΏѧѧϳέϲѧѧϓوال Οϟϊ ѧѧϣΏέѧѧΗϗΔѧѧϳΎϬϧέϬѧѧηΓΩΎѧѧΑόϟ

ϣΎѧѧγΗϟϭέϬѧѧηϥΎѧѧο ϣέϙέΎѧѧΑϣϟΔѧѧϳΩΑϭΩѧѧϳϋˬέѧѧρϔϟΏѧѧλ ϧϣϭѧѧΣϧϕϭѧѧγϷ

Δѧѧѧϳί ϭϣϟΔѧѧѧϧϳί ϣϟϑ ѧѧѧϠΗΧϣΑΏΎѧѧѧόϟϷΔѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΔѧѧѧλ ΎΧϟϝΎѧѧѧϔρϷΎΑΔѧѧѧϔϠΗΧϣϟϭ

ϑ ϼΗΧΎѧѧΑϥΎѧѧϣί ϷˬϥΎѧѧϣΛϷϭϩΫѧѧϫΓέѧѧϳΧϷϊ ϓΩѧѧϧϳΎѧѧϫϭΣϧϝѧѧϔρϟΎѧѧϳί ϳέϏوالϊ ѧѧϔΗϧϳ

ΎѧѧϬΑϝѧѧΑϕѧѧϘΣϳϪѧѧΗΑϏέϲѧѧϓϭѧѧϬϠϟˬϰѧѧϔϛϭΓΩΎѧѧϋΎϬΗΫѧѧΧΗΓέѧѧγϷΔѧѧϳέί ΟϟϻΎѧѧΟϣ

ΎόѧѧγϭϲѧѧϓΕΎΑѧѧγΎϧϣϟΔѧѧλ ΎΧϟΩΎѧѧϳϋϷΎΑˬΡέѧѧϓϷϭϩΫѧѧϫϲѧѧΗϟΕѧѧϗϻΎѧѧΟϭέέѧѧϳΑϛ

ϲѧѧϓˬϕϭѧѧγϟΓί ϭϣϟΎѧѧΑϊ ѧѧϣϙѧѧϟΫΎѧѧϬΗϠΑΎϗΓΩέΎѧѧρϣΔѧѧϳϧϭϧΎϗϥѧѧϣϑ έѧѧρΔρέѧѧηϟ

ΕΎѧѧϳϬϟϭˬΔѧѧϳΑΎϗέϟϥϭѧѧϛأنϩΫѧѧϫΓέΎѧѧΟΗϟ ال ϊ ѧѧο ΧΗأليϡΎѧѧυϧوالϥϭϧΎѧѧϗΎѧѧϬϳϣΣϳ

ϡѧѧϏέϡѧѧϠϋΔѧѧϳϬϟΔѧѧϳϧόϣϟέΎѧѧηΗϧΎΑΫѧѧϫωϭѧѧϧϟϥѧѧϣΓέΎѧѧΟΗϟϲѧѧΗϟΕΩѧѧΟϭΎѧѧϬϟΫѧѧϔϧϣ

ϭѧѧΣϧϕϭѧѧγϟΔѧѧϳέί ΟϟوأيˮΫѧѧϔϧϣΫѧѧϫέѧѧϣϷϱΫѧѧϟϪόϧѧѧλϝѧѧϔρϟϪѧѧϧΗϳί ϭˬΓέѧѧγϷ

Ι ѧѧϳΣΑΕѧѧϠόΟϥѧѧϣΔѧѧΑόϠϟΔѧѧΣέϝΎѧѧΑϝѧѧϔρϟΔѧѧϳϣϧΗϭϪѧѧΎϛΫϪѧѧΗέΩϗϭΔѧѧϳϧϫΫϟϰѧѧϠϋ

ΩѧѧΣرأيΩѧѧϳΩόϟϥѧѧϣϣ˯ΎѧѧΑϵϥϳΫѧѧϟϭѧѧΟϟϰѧѧϟ·ΫѧѧϫωϭѧѧϧϟϡΎѧѧόϟϱΫѧѧϟϪѧѧΗϓΫΎϘΗ

.العصریةاللعبةإلىالتربویةاللعبةمناألعوام

ΩѧѧϗϭΕέѧѧϣΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϓέѧѧί ΟϟΔѧѧϠΣέϣΑΔѧѧϳϟΎϘΗϧϙѧѧϟΫϭέѧѧϳϐΗΑΕΎѧѧϳϠϘϋ

ΓέѧѧѧγϷϲѧѧѧΗϟΎѧѧѧϬΗί ϳϛέϝѧѧѧϔρϟϪϳѧѧѧγϧΟΑέϛΫѧѧѧϟˬϰѧѧѧΛϧϷϭΫѧѧѧϫέѧѧѧϳϐΗϟϪΗόϧѧѧѧλ

Ι ΩѧѧΣϷΔѧѧϳϣΩϟϲѧѧϓέѧѧί ΟϟˬΎѧѧϫέϳϏϭΙ ѧѧϳΣΑѧѧλ ϝѧѧϔρϟ ال ϯ έѧѧϳاآلالتإال

ΔѧѧϳϟΎΗϘϟϲѧѧΗϟϪѧѧΗϠόΟϙέΩѧѧϳΎѧѧλ ϘϧϪѧѧϠϣϛΗϩΫѧѧϫˬΔѧѧΣϭέρϷΔѧѧΣϭέρΔѧѧΑόϠϟΔѧѧϳϭΑέΗϟ

ΔѧѧΑΫϬϣϟϲѧѧΗϟΎϬϟΩΑΗѧѧγϥΎѧѧϣί ϟϥΎѧѧϛϣϟϭΔѧѧΑόϠϟΎΑΔϳέѧѧλ όϟϲѧѧΗϟΕѧѧηΎϣΗΕΎѧѧΑϠρΗϣϭ

ˬέѧѧλ όϟΑѧѧλ ΄ϓϝѧѧϔρϟϲѧѧϓΔѧѧϘϠΣΔѧѧϣΩϊ ѧѧο ΧϳإلرادةϪѧѧϳϭΑϲѧѧΗϟώѧѧϠΑΗΔΑѧѧγϧ20

1
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%ΔѧѧϧέΎϘϣϟΎΑϊ ѧѧϣΔΑѧѧγϧϲѧѧΗϟϝΩΎѧѧόΗ80 %ϥѧѧϣإرادةϝѧѧϔρϟϥϭѧѧϛأنέѧѧϣϷΩϭѧѧόϳ

Ϫѧѧϳϟ·ΔѧѧΟέΩϟΎΑˬϰѧѧϟϭϷϼѧѧϓϝϳΑѧѧγέΎѧѧϳΗΧϼϟΎѧѧϧϫϡΩΎѧѧϣϝѧѧϔρϟϊ ϳϧѧѧλϪѧѧΗϗϭΩѧѧϣΗόϣϟ

.منافعھا مع بالمقارنةاألخیرةھذهعواقبإلىالنظردونالرقمیة على

ΏΎѧѧόϟϷΎϓΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹέΛ̈́ѧѧΗϲѧѧϓϝѧѧϛϝѧѧΣέϣέϭѧѧρΗϟϭѧѧϣϧϟϭϯ Ωѧѧϟˬϝѧѧϔρϟ

ϲѧѧϬϓϡΩѧѧϘΗΔѧѧϟΎΣΔϳϭѧѧο ϋΔѧѧλ ΎΧ˯ΩѧѧΑϥѧѧϣΔѧѧγϠΟέΗϭѧѧϳΑϣϛϟأوϱϼΑѧѧϟϥѧѧηϳΎΗγأو

ˬΎѧѧϣϫέϳϏϰѧѧϟ·ϝѧѧϛα ϭѧѧϘρϟΔΑΣΎѧѧλ ϣϟˬΎѧѧϬϟΎѧѧϣϛΎѧѧϬϧϡΩѧѧϘΗΔѧѧϳΑΓΩέѧѧΟϣΓΩΩѧѧΣϣϭ

ΎϔϠѧѧγΩѧѧϣΗόΗϰѧѧϠϋέѧѧΛϷϱΫѧѧϟϪѧѧΛΩΣΗˬΔѧѧΑόϠϟϲѧѧϔϓϥѧѧγ7ϰѧѧϟ·14ˬΔϧѧѧγΝΎѧѧΗΣϳ

ϝѧѧѧϔρϟϰѧѧѧϟ·έϋΎѧѧѧηϣΔѧѧѧϳϘϳϘΣϲϧΎѧѧѧόϣϭΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟˬΔѧѧѧϳϗϼΧϰѧѧѧϠϋϭα ѧѧѧϛϋϩΩѧѧѧΟϧ

ΎϋϭϓΩѧѧϣΓέΩѧѧΑα ϳѧѧγΎΣϑ ѧѧϧόϟα ϓΎѧѧϧΗϟϭ1ˬϲϋΎѧѧϣΗΟϼϟέρΧϟΎѧѧϓΎѧѧϧϫϥѧѧϣϛϳϲѧѧϓ

ϥϭѧѧϛϝΎѧѧϔρϷΎϣΩѧѧϧϋϥϭέϛΫѧѧΗϳΎΛΩѧѧΣΩϫΎѧѧηϣϭΎѧѧϬϧϳόΑϥѧѧϣϙѧѧϠΗΏΎѧѧόϟϷΔѧѧΑϋέϣϟ

ϥϭέϛΫѧѧΗϳϭΎΛΩѧѧΣΔѧѧϳΗΎϳΣΔϳΑϠѧѧγΔѧѧϣϟ̈́ϣϭϡϬϛΑέѧѧϳΫѧѧϫέΛ̈́ѧѧϳϭϡϬϳѧѧϠϋϡϬϛέѧѧΗϳϭ

ˬϥϳέΗϭѧѧΗϣΎѧѧϧϟΎѧѧϧϫأنΩέϭѧѧϧΕϻΎѧѧΣΔѧѧϳϠϘϋΎѧѧϬϧϳόΑΩϭѧѧόΗϲѧѧϓΎѧѧϬϠϣΟϣϰѧѧϟ·ϝѧѧγϠγΗ

.تالھاومااألولىالطفولة في وقعتوأحداثمشاھدوتتابع

ΩѧѧϗϭΙ ΩѧѧΣΙ ѧѧΣΎΑϟΩѧѧΣΕΎѧѧϬϣϷϥѧѧϋϊ ΎѧѧΑρΎѧѧϬϧΑϱΫѧѧϟ ال ί ϭΎѧѧΟΗϳϥѧѧγϟ

ΔѧѧγϣΎΧϟϲѧѧΗϟϭΕέѧѧϳϐΗέѧѧϳϐΗΎϳέΫѧѧΟϭѧѧΣϧν ѧѧϓέϝѧѧϛΎѧѧϣϭѧѧϫΔѧѧΑόϟΔϳϣϠѧѧγأو

ˬΔѧѧϳϭΑέΗإذΎϫΩѧѧόΗϳϰѧѧϟ·Υέѧѧλ ϟϡΩѧѧϟΎѧѧΛΣΑϥѧѧϋΏΎѧѧόϟί ΎѧѧΗϣΗΕϭѧѧλ ΆΔѧѧϳϟΎϋ

ΎѧѧϬϠϠΧΗΗΕϭѧѧλ ΔΣϠѧѧγϷΔѧѧϳϭϘϟϲѧѧΗϟϭΎѧѧϫί ϳϣϳϭѧѧϫϪѧѧγϔϧΑدونˬϩέѧѧϳϏΎѧѧΣϠϣϰѧѧϠϋ

ϪѧѧϣϪѧѧϳΑϭϪѧѧΗϘϓέϣϰѧѧϟ·ϕϭѧѧγΏΎѧѧόϟϷدونˬΕϼѧѧΣϣϟΎѧѧϣΑέϥϭѧѧϛϟΫѧѧϫέѧѧϳΧϷ

ΩѧѧΟϳΎѧѧϣϪѧѧΟΎΗΣϳϪѧѧϣΎϣΕϭѧѧλ ϷΎΑϲѧѧΗϟˬΎѧѧϬΑΣϳΫѧѧϫϭΎѧѧϣϝѧѧόΟϥѧѧϣϥѧѧΑϻϊ ϧρѧѧλ ϳ

ν ѧѧόΑέϭѧѧϣϷϝѧѧϳΎΣΗϳϭϝϭѧѧλ ϭϠϟϰѧѧϟ·ϩΎѧѧϐΗΑϣΔѧѧλ ΎΧΕѧѧϗϭΩΎѧѧϳϋϷΕΎΑѧѧγΎϧϣϟϭ

ϲѧѧϓϭΩѧѧϳϋϩΩϼϳѧѧϣϰѧѧϠϋˬι ϭѧѧλ ΧϟΕέѧѧϳϐΗϓϪѧѧόΎΑρϥѧѧϣϝѧѧϔρί ΎѧѧΗϣϳϪѧѧΗ˯έΑΑϰѧѧϟ·

.والقتالللعنفمحب"صغیرمحارب"

1
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Ύѧѧϣϛϊ ѧѧΑρϧΗΩϫΎѧѧηϣϑ ѧѧϧϋΔѧѧΑόϠϟΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϰѧѧϠϋρѧѧγϝѧѧϘόϟϊ ѧѧΑϘΗϭϲѧѧϓ

ϙѧѧϠΗΔѧѧϘρϧϣϟΔѧѧόϗϭϟϥϳѧѧΑέϭόѧѧηϟˬέϭόѧѧηϼϟϭΙ ΩѧѧΣϳϭΫѧѧϫέѧѧΛϛϲѧѧϓΕϻΎѧѧΣ

.المحیطةبیئتھممناالندفاعاتتلكالستقبالأكثرالمھیئیناألطفال

έΎϐѧѧλ ϟϭ ال ϥϭόϳρΗѧѧγϳϝѧѧΑ ال ϥϭѧѧϧϛϣΗϳϥѧѧϣϡѧѧϬϓϙѧѧϟΫϕέΎѧѧϔϟέѧѧϳΑϛϟϥϳѧѧΑ

ϑ ѧѧϧόϟΩϫΎѧѧηϣϟϲѧѧϓΔѧѧΑόϠϟΔϳѧѧηΣϭϭΎѧѧϣΙ ΩѧѧΣϳϲѧѧϓˬΓΎѧѧϳΣϟϡѧѧϬϧ· ال ϥϭѧѧγΣϳϙѧѧϠΗΑ

ΕέϳΛ́ѧѧΗϟϲѧѧΗϟωί ѧѧϧΗϡϬϧѧѧϋϡϬΗϳѧѧγΎγΣوالˬϥϭϛέΩѧѧϳϥϭέϣΗѧѧγϳϓϲѧѧϓΏѧѧόϠϟϼϳѧѧϟ

έΎѧѧϬϧϭدونˬΓΩϭѧѧϫΩѧѧϗϭέϣΗѧѧγϳΏѧѧόϠϟϡΎѧѧϳϷدونϝѧѧϠϛأوˬϝѧѧϠϣ ال ϪѧѧόρϘϳϯ ϭѧѧγ

ϝϭΎѧѧϧΗϝѧѧϳϠϘϟϥѧѧϣϡΎѧѧόρϟϝѧѧϳϠϗϭϥѧѧϣˬϡϭѧѧϧϟϊ ѧѧϣϝΎѧѧϣϫ·ϡΎѧѧΗέѧѧϬυϣϠϟˬΕΎѧѧΑΟϭϟϭ

ϭѧѧϟϭΎϧέѧѧο ΣΩΩѧѧϋΏΎѧѧόϟϷΓΩϭѧѧΟϭϣϟΎѧѧϳϟΎΣϝѧѧΧΩϝѧѧϛΕѧѧϳΑϱέѧѧί ΟϙѧѧϠΗϣϳ

1.تامبوضوحاألمررؤیةمن لتمكننا لشرائھا،المادیةالمقومات

ϰѧѧϘΑϳϭϝѧѧϔρϟϱέѧѧί ΟϟΎѧѧϧϫΎѧѧόΑΎϗϥϳѧѧΑϳϭέѧѧΗϟϥѧѧϋϪѧѧγϔϧΎϬΑΎѧѧγϛ·ϭ

ϪΗϳѧѧλ ΧηϰѧѧϠΛϣϟدونϝΎѧѧΛΗϣϻΎѧѧϣϟϪѧѧϟϭϘϳϥϭѧѧϠϠΣϣϟأو˯ΎѧѧΑϵأوˬϡϫέѧѧϳϏΙ ѧѧϳΣ

ϲѧѧϓέѧѧϳΧϷ ال ϡѧѧϬϳϝѧѧϔρϟΎѧѧϣϣέѧѧϛΫ ال ΔѧѧϗΎϧوالϝѧѧϣΟϲѧѧϓϝѧѧυϡΩѧѧϋΩϭѧѧΟϭΔѧѧΑΎϗέϟ

.الالشرعیةالتجارةھذهمثلبمراقبةالمعنیةوالھیئةاألھلقبلمن

ΎѧѧϣϥѧѧϣΔѧѧϬΟΕΎϳΎѧѧλ ΣϹΔѧѧϘϠόΗϣϟϩΫѧѧϬΑΏΎѧѧόϟϷϼѧѧϓΩϭѧѧΟϭΕΎѧѧϳρόϣϟ

ΔѧѧϘϳϗΩϥѧѧϋϕϭѧѧγΏΎѧѧόϟϭϳΩѧѧϳϔϟϲѧѧϓˬέѧѧί Οϟ˯ϭѧѧγΎѧѧϣϕѧѧϠόΗΕΎѧѧο έΎόΑϡϛΣΗѧѧϟ

ΔѧѧυΣϼϣϟΔѧѧϳέϫΎυϟأنΞϣέѧѧΑΑˬΏѧѧόϠϟϡΩѧѧόϟΩϭѧѧΟϭϕϭѧѧγϲϣѧѧγέˬϪѧѧϟΎѧѧϣϠϋأو

ϲѧѧρόΗΎѧѧϋΎΑρϧΓέѧѧΛϛΑϲѧѧγέΎϣϣΏΎѧѧόϟˬϭϳΩѧѧϳϔϟϥѧѧϣϭΕέѧѧη΅ϣϟϲѧѧΗϟϲΣϭѧѧΗ

ΓέѧѧΛϛΑϲѧѧγέΎϣϣΏΎѧѧόϟˬϭϳΩѧѧϳϔϟΩϭѧѧΟϭΕΎѧѧϳρόϣϥѧѧϋϥϳѧѧγέΎϣϣϥϳϳѧѧο έΗϓϩΫѧѧϬϟ

ΏΎѧѧόϟϷϥѧѧϣϝϼѧѧΧέΎѧѧηΗϧϝѧѧϣϭΣϟΩέϭѧѧϟΎϬϣΩΧΗѧѧγν έѧѧϐΑˬΏѧѧόϠϟϥѧѧϣϝѧѧΛϣ

Γί ѧѧϬΟέΗϭѧѧϳΑϣϛϟϑ ѧѧΗϭϬϟϭΔѧѧϟΎϘϧϟϲѧѧΗϟϭΩѧѧϳί ΗΎϬϣΩΧΗѧѧγϝϛѧѧηΑΩέѧѧρϣϲѧѧϓ

.الماضیةالقلیلةالسنوات

1
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:الخالصة

ν έѧѧѧόΗϳΫѧѧѧϫΙ ѧѧѧΣΑϟΔѧѧѧγέΩϟΎΑϰѧѧѧϟ·ΏΎѧѧѧόϟϷΔѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϥѧѧѧϣΙ ѧѧѧϳΣ

ΎѧѧѧϬϔϳέόΗΎϬΉѧѧѧηϧϭΎѧѧѧϬϋϭϧϭΎϬѧѧѧλ Ύλ ΧϭΎѧѧѧϫέϳΛ́ΗϭϰѧѧѧϠϋΩέѧѧѧϔϟˬϊ ѧѧѧϣΗΟϣϟϭΎѧѧѧϣϛ

ΎѧѧϧϗέρΗΎѧѧο ϳϲѧѧϓϩΫѧѧϫΔѧѧγέΩϟϰѧѧϟ·ΔѧѧϗϼϋΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΕΎѧѧϳΟϭϟϭϧϛΗϟΎΑ
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ΔѧѧΛϳΩΣϟϡϟΎѧѧόϟϭˬϲѧѧο έΗϓϻϙѧѧϟΫϭϥѧѧϣϝϼѧѧΧϝϭѧѧλ ϓΙ ѧѧΣΎΑϣϭΔѧѧϳέυϧΕѧѧγΑΗϗ

.الموضوعھذا فيسابقة دراساتمن

Ύѧѧϣϛϡѧѧο ΗϩΫѧѧϫΔѧѧγέΩϟΔѧѧϧΎϛϣΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹϥϣѧѧοϕΎϳѧѧγϟϲϠΎѧѧόϟ

ΕΩΎѧѧѧϋΔѧѧѧγέΎϣϣΏΎѧѧѧόϟϷΔѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΎѧѧѧϫέΛϭϰѧѧѧϠϋΕΎϳϛϭϠѧѧѧγϟϯ ΩѧѧѧϟˬϝΎѧѧѧϔρϷ

ϙѧѧϟΫϭϥѧѧϣϝϼѧѧΧϊ ѧѧϳί ϭΗϝѧѧϳϠΣΗϭΓέΎϣΗѧѧγΔϳϧΎϳΑΗѧѧγν έѧѧϋϭΕΎѧѧϳρόϣΕϼΑΎѧѧϘϣϟ

ΔѧѧϳϣϠόϟΫѧѧϫϭϪѧѧϠϛϥѧѧϣϝѧѧΟϑ έѧѧόΗϟϝϛѧѧηΑѧѧο ϭϰѧѧϠϋέѧѧΛΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ

.األطفالعلى

ΩѧѧϗέΎѧѧΗΧΙ ѧѧΣΎΑϟΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϹΕΫѧѧϟΎΑωϭѧѧο ϭϣϛΔѧѧγέΩϠϟϥϭѧѧϛϟ

ϩΫѧѧϫΏΎѧѧόϟϷΕΎѧѧΟΗϧϣΓΩέϭΗѧѧγϣوالϡΗѧѧϳΎϬόϳϧѧѧλ ΗˬΎѧѧϳϠΣϣΫѧѧϬϟϭϲѧѧϬϓέѧѧϳϏΔѧѧΟΗϧϣ

Ύѧѧλ ϳλ ΧϝѧѧϔρϠϟϱέѧѧί ΟϟϱΫѧѧϟϊ ѧѧϣϙѧѧϟΫϝѧѧΑϘϳΎѧѧϬϳϠϋϑ ϐѧѧηΑέѧѧϳΑϛΩѧѧϗϭΏѧѧγΗϛϳ

ϥѧѧϣΎѧѧϬϟϼΧΕΎϳϛϭϠѧѧγΔѧѧϳΑϧΟϥѧѧϋϪѧѧΗΩΎϋϩΩѧѧϳϟΎϘΗϭϪѧѧΩΎΑϣϭΎѧѧϣϣέΛ̈́ѧѧϳϰѧѧϠϋϪϛϭϠѧѧγ

.الیومیةحیاتھ في
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أشكال العنف -2

أسباب العنف -3
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:مھیـــــــــــــــــــــــــــدت

األفرادوتنشئةبتربیةتقومتربویةاجتماعیةمؤسسةالمدرسةتعد

تواجھأصبحتالمؤسسةھذهأنالیومنالحظھومامختلفة،ثقافاتوإكسابھم

المؤسسة،ھذهداخلیتمالذيالمدرسيالعنفبینھامنالمشاكلمنالعدید

األستاذأوالمدرسیةاإلدارةمنیصدرالعقابأوالعنفأننسمعالسابقففي

انقالبیةصورةنعیشصرناوالیوموالتأدیب،التأنیبصورفيالتالمیذاتجاه

صورفيواألساتذةاإلدارةاتجاهالتالمیذمنیصدرأصبححیثللعنف،

مظاھرمازالتذلكومعالمدرسةللوسائلوالتخریبوالھدموالتھدیدالضرب،

،لمختلفةاالتربویةالمؤسساتوالمدرسةجدرانبینلھامكاناتجدالعنف

؟المدرسةداخلالموجودةالمدرسيللعنفالجدیدةالصورةھذهھيفما
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:المدرسيالعنفمفھوم-1

والمھالقسوةوبشدةأخذهعنافةوغنفاوعلیھبھعنفمن:لغةالعنف

.بھعلملھیكنولمأتاهوبعنفأخذهاألمر،واعتنفعنیففھو

"الشریفالحدیثفيو یعطيالماالرفقعلىیعطيتعالىهللاإن:

،"العنفعلى

وغیره،والمھوقسوة،بشدةأخذهوعنافة،یعنفوعلیھ،بھوعنف

.1كرھماواألرضالطعامواعتنف

والغلظةوھو،الرفقضدوھوبھالرفقوقلةباألمرالخرقبأنھیعرفو

بعنفأخذهاالمرواعتنق....أمرهفيرفیقایكنلمإذعنیف،الفضاضة

بركوبرفقلھلیسوالركوبیحسنالالذيوالعنیف....مشقةوبشدة

.الخیل

الشدةمعانيیتضمنسلوككلإلىتشیرالعربیةاللغةفي"عنف"وكلمة

وفعلیایكونقدالعنففإناألساسھذاوعلىاللوموالتوبیخالقسوةو

.قولیا

األذىإللحاقالبدنیةالقوةممارسةھوفالعنف"أكسفورد"قاموسأما

ضررتحدثالتيالمعاملةأوالفعلیعتبركماالممتلكاتوباألشخاص

2.األخرحریةفيالتدخلأوجسمانیا

"ھو"Violence"لكلمةالالتینياألصلفإناإلنجلیزیةاللغةفيإما

Violentai"

.257.258، ص ص 1968، بیروت، المجلد التاسع، لسان العرب، دار صادرابن منظور، 1
2

.100، ص 2001، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، سیكولوجیة العدوانیة وترویضهاعبد اللطیف العقاد، 
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اإلضرارواألذىبإلحاقالمادیةللقوةالمشروعغیراإلستخدامومعناه

حریانفيالتدخلواإلغتصابالعقابمعانيذلكویتضمن،بالممتلكات

1.اآلخرین

ابتمولوجیاتعودviolenceالعنفكلمةالفرنسیةاللغةمنجدیعرفوكما

شرس،،عضويطابعإلىتشیروالتيviolentionالالتینیةالكلمةإلى

القوةفیھاتستعملعنیفةصفة"أنھعلىالعنفالترویضوصعب،جموح

.القھرواإلرغامھدفھاتعسفیةبطریقة "

القوةأوالضغطاستخدامبأنھالعنفعرففقداإلجتماعیةالعلوممعجموفي

فردإرادةعلىالتأثیرشأنھمنللقانونمطابقغیراومشروعغیراستخداما

.ما

أوالقوةاستخدامیتضمنالفعليأوقوليسلوككلبأنھالعنفویعرف

لتحقیقالبیئةوالممتلكاتإتالفأواآلخرینأوبالذاتاألذىإللحاقالتھدید

.معینةأھداف

:اصطالحاالعنف

للقوةالشرعيغیراإلستخدامبأنھروكانغبولعرفھفقداصطالحاالعنفأما

.باألذىاألذىلأللحاقالشرعیةغیرالقوةباستخدامالتھدیدأو

أوبالنقصاإلحساسعنتعویضیةاستجابةبأنھ"ادلرالعالمیعرفھ

"الضعف

طابعذومعنويأوجسديضعفھوالعنفأنفیرى"فیربییرإما

.باإلنساناإلنسانینزلھجماعيأوفردي

1
.262، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، األزاریطة، اإلسكندریة، سیكولوجیة العنف العائلي والمدرسيعبد العظیم حسین، 
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عنیفعملأوظاھرةسمةبأنھ"الفلسفیةموسوعتھفيالالندوعرفھ

للقوةالقانونغبراألقلعلىأوالمشروعغیراإلستعمالھوو،بالمعاني

. "

أوللقوةالشرعيالغیراالستخدامأنھعلى"عرفھفقدروكونغبولإما

".باآلخرینالضررواألذىإللحاقباستخدامھاالتھدید

دامیةبأفعالیتجسدبالعدوانیةأوبالغضبشعوربأنھعرفھفقددودسونأما

.اآلخرتدمیرإلىتھدفبأعمالأوجسدیة

األذىأللحاقالقھرالتھدیدوالقوةوسائلاستخدامبأنھعرفھفقددینستینأما

قانونیةغیرأھدافتحقیقأجلمنوذلكالممتلكاتوباألشخاصالضررو

.اجتماعیاالمرفوضةأو

علىالتغلبإلىتھدفاستجابةمتضمنسلوكأنھعلىباندوراویعرفھ

.الرغباتتحقیقسبیلفيتقفالتيالعقبات

والمشاركةواإلنتقاموالتشاجرواإلعتداءإلىبالمیلفیعرفھ:الصیراما

المیلوالمعاندة

أوباألشخاصاألذىإلنزالالبدنیةالقوةالقوةممارسةبأنھ:حلميوعرفھ

فيالتدخلأوجسمیاضرراتحدثالتيالمعاملةأوالفعلكماأنھ،الممتلكات

.الشخصیةالحریة

صارمتعبیرھوالعنفأناالجتماعیةالعلوممصطلحاتمعجمفيجاء

أعمالأوبعملالقیامعلىجماعةأوفردإلجبارتمارسالتيالقوةعن

حیثالظاھرةالقوةعنالعنفویعبرأخرىجماعةأوفردیریدھامحددة
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صوریأخذأو...)اإلعدامالحبس،أوالضرب(فیزیقیاأسلوباتتخذ

.)1(بھالمجتمعاعترافعلىمشروعیتھوتعتمداالجتماعي،الضغط

إلحاقإلىتھدفالسلوكاتمنمجموعةبأنھ":النفسعلماءعرفھوقد

...التشاجر،الضربمثلبدنيإمانبشكلیباآلخر،وبالتاليأوبالنفساألذى

...الفتنة،التھدیدمثلاللفظيو

ففيالقانونأوالنظامضدالقوةاستخدامھو:"القانونیةالناحیةومن

".العقودفسحفيسببایعدالمدنيالقانون

األخیرالتخاطبلغةھوالعنفأن"1970"حجازيمصطفىیرىو

صوتھإیصالعنبالعجزالفردیحسحیناآلخرینالواقعمعالممكنة

وبكیانھإقناعھمفيبالفشللدیھالقناعةتترسخوحینالعاديالحواربوسائل

.قیمتھ

انفعالیةبصبغةتتمیزاستجابةبأنھالعنف"1987"المغربيسعدویعرفھ

الضرورىمنلیسالتفكیرووالبصیرةمستوىانخفاضعلىتنطوىشدیدة

ظروفومعینموقففيضوروةیكونحیثالتدمیرمالزمایكونأن

أوالعنفاستخدام2یقتضىجذریاعمیقاتعبیرامعینواقععنللتعبیرمعنیة

.العدوان

منفجةمتطرفةاستجابةباعتبارهالعنف"1993"رشادمحمودویعرف

المعینموضوعأوشخصاتجاهالتصلبوبالشدةتتسمالعدوانيالسلوك

)1(
العربیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مركز الدراسات والبحوث، المملكةالعنف لدى التالمیذ في المدارس الثانویة الجزائریةفوزي أحمد بن دریدي، 

.34هـ، ص 1427السعودیة، الریاض، 
2

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم االجتماع، العنف لدى تالمیذ في المؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر األساتذة واألداریینناجي لیلى، 

.60ص  .2009-2008تخصص تربیة،
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تكونللتوترنتیجةاإلزدیادفياستمرتوإذاعلیھاالتحایلأوإخفاؤھایمكن

.مدمرة

مستترأوظاھرةفعلكلبأنھالعنف"1998"خضرمحمدوبعرف

بأخرأوبالذاتاألذىإللحاقموجھمعنويأومادىمباشرغیرأومباشر

.منھمواحدأىملكیةأوجماعةأو

طابعذومعنويأوجسديضغطأنھعلىالعنف"بییرفیو"یعرفو

.باإلنساناإلنسانینزلھجماعيأوفردي

تكونعنیففعلشكلفياستجابةبأنھأخرجانبفيأیضاالعنفویعرف

عنتنتجالتيوالثورانوالھیاجوالضیقوالغضببانفعاالتمشحونة

.الفردإلیھیسعىالذيللھدفتحقیقدونتحولإحباطأوإعاقةعملیة

الشرعيغیراألستخدامأنھعلىالعنفاعتباریمكنسبقماخاللمنوعلیھ

العنفویأتي،باألخرینالضررواألذىاإللحاقباستخدامھاالتھدیدأوللقوة

لھاالمكونةالعناصرمنتتركھلما،العنفأنواعأھمأحدباعتبارهالمدرسي

غالبایحدثالذيو،النموطورفيھموالتالمیذعلىسیئةأثارمن

وموظفینومدرسیینمنلھاالمكونةالعناصربینالتربویةالمؤسسةداخل

.تالمیذ

،التربویةالمؤسساتفيالعنفظاھرةحولالمیدانیةلألبحاثالمتتبعو

وبلجیكاوبرطانیاوالمتحدةالوالیاتمنكلفيأجریتالتيوخاصة

إنما،المدرسيبالعنفالمقصودماتحددلماألبحاثھذهأنیالحظ،ألمانیا

أوالتالمیذمابینالشاداتوكالتخریبالعنفمنمعینةجوانبعلىركزت

.المدرسةداخلالمعلمینوالتالمیذمن
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مجموعةلوصفالمدرسيالعنفمفھومیستعملونالخبراءوالباحثینأنكما

حولإجماعإلىیصلوالمولكنھم،السلوكاتواألحداثواألفعالمن

یجبالمدرسيالعنفأنیرىمنفھناك،المدرسيالعنفمجالوطبیعة

یرىبینما،المدرسةفيتحدثالتيالعدوانیةالسلوكاتخاللمنقیاسھ

التيالسلوكاتخاللمنقیاسھیتمأنیجبالمدرسيالعنفأنآخرون

1.فقطالجروحواإلعتداءإلىتؤدي

:فیمایليالعنفلمفھوماألساسیةالخصائصتحدیدیمكنتقدمماضوءوفي

واألذىإلحاقمتعمداالضحیةعلىبدنیایتعدىفالمعتدياإلیذاءتعمد_

.الضرربھ

أوجسمیاالضحیةإصابةفيذلكویتمثلومعنویةمادیةطبیعةذوالعنف_

.معااإلثنینیشملقدأونفسیا

إلىیصلشدیداأوبسیطاالعنفیكونفقدالشدةوالدرجةفيیختلف_

.القتلدرجة

یضربحینمامباشریكونفقدمباشرغیرأومباشرةالعنفیكونقد_

.زمیلھالمتعلم

الطرفمنالمضایقاتألشكالفعلردبمثابةالعنفإلىالدافعیكونقد_

أوبواسطتھنفسھالضحیةیحميالذيالدفاعيالعنففيالحالمثلمااألخر

ضربحالةفيكماالضحیةحمایةفيالرغبةبدافعیصدرالذيالعنفذلك

.دورسھیھملالذيألبنھاألب

سلوكیاتھناكالتكونحیثاألستفزازيالطابعالعنفعلىیغلبقد_

.تبررهالضحیةعنصادرة

1
22ص ص 2006، دار مكتبة االسراء، دون بلد نشر، )نطاقات وتفاعالت(الحیاة الیومیة العنف في مواقف محمد سعید ابراهیم الخولي، 
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الشعورعنوتعبیراذاتیھحدفيھدفایمثلغائیاالعنفیكونوقد_

.لدیھتراكمتالتيلتوتراتتفریغاأوالفردیعانیھالذيباإلحباط

:العنـفأشكـال-1

:یليفیماوتتمثلالعنفأنواعمنالعدیدھناك

ینتمونالاألفرادمنمجموعةأوفردبھیقومالذيوھو:الفـرديالعنـف

.معینةمنظمةإلى

.أخرىجماعاتضدمعینةجماعةبھتقومعنفوھو:الجماعـيالعنـف

والممتلكاتكالجسدالمادیةالناحیةمنالضررإلحاقوھو:المـاديالعنـف

.الحرقالضرب،الصفع،:مثل

الضحیةوإخضاعالنفسیةالناحیةمنالضررإلحاقوھو:المعنـويالعنـف

.اإلھانةالتحقیر،المشاعر،جرح:مثلالنفسیةالضغوطأنواعلشتى

األطفالخاصةویستھدفالمتطرفةاألفكارنشرعلىویعتمد:الفكـريالعنـف

.والشباب

.التحریضیةوالعتاباتالخطاباتطریقعنوذلك:الخطابـيالعنـف

العنفتنشرعدیدةمواقعاالنترنتشبكةعلىنجدهحیث:اإللكترونـيالعنـف

.الشبابمنواسعةفئاتتجنیدوتحاوللھوتؤصل

علىوخاصةاالستفزازیةالكتاباتتلكخاللمنویظھر:اإلشھـاريالعنـف

.واألبوابالجدران
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كالشرقمحدد،إقلیمفيتنشطجماعاتیخصعنفوھو:الشامـلالعنـف

1.مثال

العنـفأسبـاب-3

فیھاالتمعنخاللمنولكنومتداخلة،ومتشعبةكثیرةالعنفأسبابإن

:إلىتقسیمھایمكن

:األسریـةاألسبـاب

ولتباینالمتخلفة،االجتماعیةألوساطناالبسیطةالمالحظةخاللمن

طابعندركأنیمكناالجتماعیة،للفئاتوالثقافيالتربويالوعيمستوى

بعضتحدیدویمكناألسرة،إطارفيالقائمةالعالقاتعلىیھیمنالذيالعنف

علىسلباتنعكسوالتياألسرةأجواءفيیسودالذيللعنفاألساسیةالمالمح

:والعقليالروحياألطفالتكوین

الزوجینبینتحدثالتيوالخالفاتالزوجیةالمنازعات.

والضربالشتائمیتبادلونالذیناإلخوةبینیحدثالذيالشجار.

الصغارعلىالكباریمارسھاالتيوالوعیدالتھدیدأسالیب.

لألطفالالمباشرالضربأسلوبعلىواألمھاتاآلباءاعتماد.

2.الطفلعلىاألبوینیصدرھاالتيوالمستمرةالسلبیةاألحكام

:الجتماعیـةاألسبـاب

السائدةفالثقافةاالجتماعیة،السبابالعنفلظاھرةالتبعیةاألسبابمن

فكراالعنفبظاھرةتؤصالنقدالخاطئةالعاداتبعضوكذاالمجتمع،في

:یليفیمااألسبابھذهحصرویمكنوممارسة،

1
3637ص  ، ص2011، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، ظاهرة العنف في الجزائر والعالج المتكاملمسعود بوسعدیة، 

2
، تكوین المعلمین على مستوى السنة الثالثة، اإلرسال األول والثاني، تم الطبع تحت مدرسيالتربیة وعلم نفس تشریع خیري وناس وبوصنوبرة عبد الحمید، 

.48، ص 2007إشراف الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، 
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عدمفياالجتماعيالضبطضعفویظھر:االجتماعيالضبطفعالیةعدم

ماوھذاذلك،وغیرالسائدةوالقوانیناالجتماعیة،والقیمللمبادئاألفرادانقیاد

العالقاتفيوالكراھیةالحقدوانتشاركالعنف،سلبیةممارساتعنھأنجز

.البعضببعضھمالناس

 منوالتفكیرالتشددأفكارإلیھمتسربتالشبابمنالكثیرإن:الرفاقجماعة

لألصدقاءالكبیرللتأثیرنظرایخللمندینعلىالمرءألنالضالین،رفاقھم

.النمذجةأسلوبطریقعنخاصةالبعضبعضھمعلى

االجتماعیة،العدوىطریقعنالرفاقجماعةتؤثر:عامرمصباحیقول

لتبنیھا،قصددونأوشعور،دوناألفرادیتبناھاالسلوكأشكالمنفالكثیر

معین،وتؤديسلوكينموذجوفقتلقائيبشكلیتصرفونأنفسھمیجدونبل

واآلراءواالتجاھاتالقیمھذهتعلمفيكبیرادوراوالمالحظةالنمذجةعملیة

.والمیول

تفككإلىیؤدياالجتماعيالتوجیھغیابإن:االجتماعيالتوجیھغیاب

یساعدأنشأنھمنوھذاالمختلفة،األجیالبینوالتباعداالجتماعیة،الروابط

1.المجتمعوھالكالعنفممارسةعلى

االقتصادیـةاألسبـاب

المجتمعمنواسعةطبقةتعیشھاالتيالمزریةاالقتصادیةاألوضاعإن

:فيوتتمثلوممارستھ،العنفخیارتبنيفيساھمت

العیشوسبلوالضیقالفقر.

البطالةانتشار.

العملقیمةانھیار.

مشروعالغیرالكسبانتشار.

1
.59مسعود بن بوسعدیة، مرجع سابق، ص 
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الثرواتتوزیعسوء.

متوازنالغیرالطبقيالتفاوت.

للناساألمانبإعطاءكفیلةاقتصادیةمشاریعوجودعدم.

وتھریبھالعامالمالعلىاالستیالء.

:الفكریـةاألسبـاب

لماولوالھاالعنفلظاھرةالرئیسیةاألسبابھيالفكریةاألسبابإن

.منھاالمتفرعةاألخرىاألسبابوبالتاليالفعلتسبقالفكرةألنالعنف،وجد

بتفكیرهمرتبطالحیاةفياإلنسانسلوك:بادیسابنالحمیدعبدویقول

بعقمھویعقمبأثمارهویثمرباعوجاجھویعوجباستقامتھیستقیموثیقاارتباطا

واعتقاداتھاالعتقاداتتلكعنإعرابوأقوالھاعتقاداتھ،عنالناشئةأفعالھألن

.ونظرهتفكیرھمعنالحاصلإدراكھثمرة

:النفسیـةاألسبـاب

بعضفيتؤديقدالتيالفرعیةالسبابمنالنفسیةاألسبابتعتبر

بعینأخذمنالبدالسلوكھذاولفھمالعنیف،السلوكتدعیمإلىاألحیان

معشكورودیعجلیلویقولالداخلیة،األبعادوالسیماأبعادعدةاالعتبار

فيیأخذأنضرورةعلىالجانحالسلوكأواالنحراففھمعندالتركیز

البعدجانببینالعالئقيوالبعدالمنحرفة،للشخصیةالذاتيالبعداالعتبار

.االجتماعي

:الشخصیـةاألسبـاب
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شخصیةطموحاتتحقیقإلىیسعونللعنفالممارسینمنطائفةھناك

أومعنیةجھاتمناالنتقاممحاولةأوالمادیةالمكاسببعضعلىكالحصول

1.األشخاصبعضمعالحساباتتصفیة

:اإلعالمیـةاألسبـاب

فیماذلكویتمثلوترسیخھالعنفظھورغلىأدتإعالمیةأسبابھناك

:یلي

وصلبلاإلسالمتعالیمتخالفوبرامجبموضوعاتالناسمشاعراستقرار

.أحیاناالسخریةحدإلىاألمر

تعرضھاالتيوالقتلالضربمثلبالعنفالمشبعةوالموضوعاتالبرامج

.المتحركةوالرسوموالمسلسالتاألفالم

مماللمستقبلمتشائمةوصورةللواقعقاتمةلصورةاإلعالموسائلإعطاء

2.للعنفیدفعھموبالتاليباإلحباطویصیبھمالناسلدىانتقالیضعف

تأسیسفيكبیرادورااإلعالموسائلتلعب-:األطفالوألعاباإلعالمسائل

علىومسلسالتبرامجمنتعرضھماخاللمناألطفاللدىالعنفسلوك

وبالتاليوالجاذبیةوالحركةوالسرعةاإلبھارعناصرمنتحتویھلماالشاشة

أنكما،والسیكولوجيالفكريمخزونھفيوحفظھابتمثلھاالطفلیقوم

التيسلوكیاتووحركاتوعباراتألفاظمنتحتویھبمااألطفالمسلسالت

.المدرسةإلیھتسموأوالمجتمعةالثقافمعاألحیانمنكثیرفيتتناسبال

1
.59مسعود بن بوسعدیة، مرجع سابق، ص 

.66-41ص - مسعود بوسعدیة مرجع سابق، ص)2(
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:متعلمللوقمعكبتإحباط،

داخلالفردیةالفروقمراعاةوعدمالطالب،معالفرديالتعاملعدم-1

.الصف

.وكیانھاحترامھلھكأنسانللطالبتقدیریوجدال-2

بإذاللالمعلمونیقوممافغالباً مشاعرهعنبتعبیرللطالبالسماحعدم-3

.غضبھأظھرإذاوإھانتھالطالب

.انتقادهمنواإلكثارالطالبعندالضعفجوانبعلىالتركیز-4

.وأفكارهأقوالھمنواالستھتاربالطالباالستھزاء-5

.علیھموسخطھغضبھیثیرمماللطالبوالزمالءالرفاقمجموعةرفض-6

العنفاستخدامالىیدفعھممابھاالكتراثوعدمبالطالباالھتمامعدم-7

.لنفسھاالنتباهلیلفت

اومحاورتھیستطیعالحیثوالطالب،المعلمبینكبیرةمسافةوجود-8

منالطالبخوفكذلك.المادةمنرضاهعدماوعالماتھحولنقاشھ

.المسافةتلكخلقالىیؤديأنیمكنالسلطة

.التقلیدیةالتلقینأسالیبعلىاالعتماد-9

.الطالباتجاهالمعلمعنف-10

وتفریغمشاعرھمعنللتعبیرللطالبالفرصةالمدرسةتوفرالعندما-11

.سلیمةبطرقعدوانیتھم
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1.الطالبالحتیاجاتومالءمتھالمنھج-12

المدرســيالعنــفعوامــل–4

بالفردتتعلقنفسیةعواملالمدرسيبالعنفترتبطعدیدةعواملھناك

تتعلقوأخرىموقفیةوعواملاألقرانجماعةوعواملمدرسیةوعوامل

ویمكنالبیئةمعالفردتفاعلدالةھوالعنیفالسلوكأنحیثبالمجتمع،

:أنواععدةإلىالمدرسيالعنفإلىتؤديالتيالعواملتصنیف

فردیـةعوامــل

واالنفعالیةالنفسیة،الخصائصإلىوتشیربالفردترتبطعواملوھي

یكونقدالطالبلدىالعنیفالسلوكأنأيالعنفإلىتدفعھوالتيلدیھ

ھذهبینومنلدیھمالشخصیةوخصائصواالنفعالي،النفسيالبناءإلىراجعا

للسلوكاستعدادلیھمیكونالمندفعینفاألطفالوالخوف،االندفاعیةالخصائص

بعضویرىوالرشد،المراھقةسنإلىیصلونعندماوالعنیفالعدواني

لدىواالندفاعیةالذكاءومستوىالعنیفالسلوكبینارتباطھناكأنالباحثین

مستوىویكونمنخفضا،لدیھمالذكاءمستوىیكونالذیناألطفالوأنالفرد،

إلىبھمیؤديبدورهالذيالدراسيالفشلمنیعانونمرتفعااالندفاعیة

االجتماعیةالمھاراتونقصالذاتتقدیرانخفاضإلىباإلضافةالعنف،

فيالعدوانيالسلوكأنإلىAstorویشیرالطفولة،فيوالعدوانیةواالغتراب

والرشد،المراھقةفيالعدوانظھورإلىیؤديالذياألساسیشكلالطفولة

الطالببینالعنفحدوثفيتسھمالتيكذلكالفردیةالعواملبینومن

القراراتاتخاذإلىیدفعھممماواالجتماعیةالمعرفیةالمھاراتفيالنقص

تھدیابوصفھاآلخرینسلوكیدركونأنھمكمابسرعة،والعنیفةعقالنیةالغیر

دوراتلعبالغضبمعالتعاملعلىالقدرةعدمأنكمانحوھم،وعدائیالھم

1
.66-41ص - مسعود بوسعدیة مرجع سابق، ص
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الالذيالطالبفإنذلكوعلىالمدرسةفيالعنفحوادثزیادةفيھاما

یمیلونوانفعاالتھممشاعرھمفيالتحكمیستطیعونوالالغضبإدارةیتعلمون

وھوالمدارسفيللعنفآخرسببوھناكوالعنف،العدوانممارسةإلى

فيقويبدوریسھمالمخدراتفتعاطيوالعقاقیر،للمخدراتالطالبتعاطي

.المدرسةخارجأوداخلسواءالطالببینالعدوانالعنفظھور

األسریـةالعوامـل

السويغیروالسلوكالسويالسلوكتشكیلفيھامادورااألسرةتلعب

العنفظھورفيتسھمالتيالھامةالعواملأحدالسريالسیاقویعتبرللطفل

المشكالتمنالكثیرولدیھالمدرسةإلىیأتيحیثفالتلمیذالمدرسةداخل

إلىاألسرةداخلمنالعنفینقلوقدمتنفساالمدرسةفيیجدقداألسریة

ویتمثلالمدرسيالعنفحدوثفيتسھمعدةأسریةعواملوھناكالمدرسة،

:التالیةالنقاطفيذلك

األسرةفيالعنفومشاھدةالطفولةفيالطفلمعاملةسوء.

لفترةاألسرةعنانشغالھأوالوالدینأحدوغیابالوالدیةالرقابةضعف

.طویلة

األسرةوتفككبھاالمشكالتوتفاقماألسرياالنسجامعدم.

المدرسيالعنففيالطفلباندماجعالقةلھوبناءھااألسرةحجم.

والمدرسةاألسرةبینالتواصلوضعفالوالدیةالمھاراتنقص.

الطفلمشكالتمعالتعاملفيوالتعبالمشقةمعاناة.

الطفلعلىتؤثراآلباءبھایمرالتيوالمؤلمةالماضیةالمدرسیةالخبرات

.وسلوكھ

األطفالعنالصادرالعنفمعوالتسامحبالتساھلتتسمالتياآلباءاتجاھات

.المدرسةفيالعنفممارسةعلىتشجیعھمفي
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والقسوةالعقابمنأساسعلىیقوماألسرةفيوالطفلاآلباءبینالتفاعل

العدوانيالسلوكممارسةإلىبالطفلتدفعالسلبیةالتفاعالتھذهفإنالشدیدة

.المدرسةفي

األبناءأوالزوجةتجاهاألسرةفياآلباءعنف.

السريوالصراعالوالدیةوالمشاركةاالندماجونقصالصارمالوالديالعقاب.

المدرسیـةالعوامــل

واجتماعیانفسیاونموهالطفلتنشئةفيفعالبدورالمدرسةتساھم

المدرسيالسیاقفيتوجدقدمعینةومتغیراتمالمحھناكولكنوتربویا،

داخلفيوالعدوانالعنفعلىتشجعآمنةغیربیئةخلقعلىوتساعد

المدرسةداخلالعنفحدوثفيتسھمالتيالمدرسیةالعواملتتمثلالمدرسة،

:التالیةالنقاطفي

المالئمةغیرالدراسیةوالمناھجالفصولكثافةارتفاع.

القیادةوطبیعةنوع.

تصدرالتيالسلبیةللسلوكیاتوتعزیزھمللتالمیذالمدرسینبعضمعاملةسوء

.الطالببعضعن

غیرباأللقابالتنابذمثلللطالبواالیجابیةاالجتماعیةالسلوكیاتتجاھل

.الطالببینوالمضایقاتوالعراكوالشجارالمرغوبة

تؤديقدوالتيوإمكاناتھمالطالبقدراتتفوقالتيالمدرسیةالواجباتكثرة

غیرالتلمیذفیصبحللعقابوالتعرضالفشلمنالخوفأعراضظھورإلى

.نفسیامستقر

ومنبالضیقیشعرونالطلبیجعلمماالمختلفةالمدرسیةاألنشطةتوافرعدم

.العنفخاللمنمشاكلھمعنیعبرونثم

الطالبسلوكتحكمالتيالواضحةالمدرسیةوالقواعدواللوائحالقوانینغیاب.
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االستھزاءإلىواللجوءمنطقيبشكلالطالبمناقشةعلىالمعلمقدرةعدم

.معھمالمتبادلالحوارفكرةورفضوبأفكارھمبھمواالستخفاف

وغیرھاوالدینیةوالفوقیةالثقافیةواالختالفاتالفردیةالفروقوجود.

وبینأنفسھمالطالبوبینوالطالبالمدرسینبینیحدثالذيالتفاعلنوع

والطالب،اإلدارةوبینوالمدرسینالمدرسیةاإلدارةوبینأنفسھمالمدرسین

1.الخارجيوالمجتمعواآلباءالمدرسةفيالمدرسینوبین

:اإلعالموسائلعامل

المراھقوالطفلتنشئةفيالمؤثرةالعواملأھممناإلعالموسائلتعد

حاسةعلىتعتمدبإعتبارھااألطفالحیاةفيالكبیرالحیزتأخذباعتبارھا

.المختلفةوسلوكیاتھشخصیتھتنمیةفيكبیربشكلوتؤثرالسمعوالبصر

فیھاتعملالتيالبیئةإلىتستجیبإجتماعیةمؤسسةاإلعالموسائلوباعتبار

البدالوسائلھذهنفھمحتىولھذا،المجتمعوبینبینھاالقائمالتفاعلبسبب

أنعلىالمعاصروناإلعالمخبراءویتفق،فیھتعملالذيالمجتمعنفھمأن

مھمةأربعةوظائفیؤديوسائلھ،كانأیاالحدیثالجماھیرياإلعالم

واإلجتماعيالتعاون–التثقیف-التوجیھ:وھيالمعاصرةللمجتمعات

.الترویج

المعاصرةالمجتمعاتتمیزالتيالخصائصأھممنالحدیثاإلعالمأصبحوقد

الحدیثالعصربھتمیزالذيالتكنولوجيوالعلميالتطورصاحبفقد،

وصناعةمتخصصونلھبذاتھقائماعلماأصبحالذياإلعالموسائلتطور

علىتقومتواصلعملیةھوفاإلعالم،العامالرأيبصیاغةتعنيمعاصرة

.بینھافیمااآلراءفيتعاطفھمووتجاوبھمالناسبینالتفاعلتنظیم

.265.293طه عبد العظیم حسین، مرجع سبق ذكره ، ص ص 1
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التأثیرخطیرةجعلتھاوالحدیثةالحضارةطورتھاظاھرةالحالةھذهفيوھو

تدعمیھاخاللمن

:اإللكترونیةألعاب

و،مسبقةعملیةغایةدونالطفلبھیقومنشاطأوسلوكھو:اللعب

كبیرةأھمیةذاتتعتبرأوبدنیةذھنیةعقلیةكانتسواءعامبشكلاألنشطة

وتنمیتھالسلوكتوجیھاألنشطةھذهرأسعلىویأتي،اإلرشادمجالفي

الطفلخاللھمنیخرجالذيالمتنفسیعتبراللعبإن.اللعبطریقعن

.حولھمنالعالمیكتشفكذلكوبنفسھمایخلجكل

:المدرسـيالعنــفمظاھـر-5

:یليفیماالمدرسيالعنفمظاھرتتمثل

):البدنـي(الجســــديالعنـف

إیذائھمأجلمناآلخریناتجاهمتعمدبشكلالجسدیةالقوةاستخدامھو

إلىیؤديمماشرعیة،غیرعقابكوسیلةوذلكلھمجسمیةأضراروإلحاق

إلىالطفلصحةیعرضكمااألضرارتلكجراءنفسیةمعاناةوأوجاعاآلالم

بالنار،الكيأوالعرقالجسدي،العنفاستخدامعدماألمثلةمناألقطار،

.وركالتلطماتالشخصدفعباألیدي،ضربعنق،باألرجل،رفسات

):المعنـوي(النفســــيالعنـف

وھذابعملالقیامعنامتناعأوعملخاللمنالنفسيالعنفیتمقد

األفعالتلكتحدثوقدالنفسي،للضررعملیةومعرفةمجتمعیة،مقاییسوفق

والسیطرةالقوةیمتلكونالذیناألشخاص،منمجموعةأوشخصیدعلى

الذھنیة،الوجدانیةالسلوكیةوظائفھعلىیؤثرممامتضرر،الطفللجعل
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عنفتعتبربأفعالقائمةأخرىتعاریفالتعریفھذایضموكماوالجسدیة،

استغالل،عزلة،تھدیدتخویف،إھانة،الفرد،قبولوعدمرفض:مثلنفسي

كماكمتھم،الطفلتذنیبواضحة،غیرتالعبیةسلوكاتصراخعاطفيبرود

العنفأنواعمننوعأیضاھویعتبربالقوةاآلخرینعلىاآلراءفرضأن

1.النفسي

):الشفــوي(اللفظـيالعنـف

اآلخرینمناإلیذاءإلىیھدفعنفأنھالمفھوممنواضحھوكما

العنفاستخدامولیسالتحقیر،،)والشتمالصب(واأللفاظالكالمطریقعن

العنفمنالنوعھذاأنونجداللفظي،العنفباستخدامتھدیداھواللفظي

علىاإلقدامقبلوذلكاآلخرین،األفرادوإمكانیاتقدراتیسبقماعادة

.والسخریةوالشتمالغضبیرافقالذيالكالمحدودعندویقفالبدني،العنف

:الرمـزيالعنـف

أوالخفيأومباشرالغیرالعنفكذلكویسمىالعنف،مظاھرأحدھو

یعرفھحیثلھتعریفاتعدةوھناومباشر،صریحبشكلیكونوالالمقنع،

"بیاربور الدالالتمنجملةطرحخاللمنتأتيسلطةأونفوذكلانھ:

بشرعیةالمطالبةفاعلوھابھایقصدإنماالدالالتوتلكرمزیاتتضمنھاالتي

علىرداالرمزيالعنفمنالنمطھذاممارسةبشرعیةوالمطالبةالحقوق،

والدالالتواإلشاراتالرموزمنجملةھوالرمزيالعنففإنوعلیھاالعتبار،

فيتحملالدالالتوتلكمباشرة،غیربطریقةسلطةأوقوةفرضھدفھا

2.المعانيمنالعدیدطیاتھا

، 177، ص ص 2008، )األردن(، دار الیازوري، العلیمیة للنشر والتوزیع، عمان األسالیب التربویة الخاطئة، وأثرها في تنشئة الطفلیحي محمد التیهان، 1

178.
.69.97ص  ،صذكره  بقمرجع سلیلى، ، ناجي2
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بصورةالعنفعنتعبرأخرىمظاھرتوجدالمظاھرھذهجانبإلى

:التالیةالنقاطفيوتتمثلالمدارسفيواضحة

:المدرسـةعـنوالغیـابالتأخـر

باستمرارتتكررأصبحتظاھرةالمدرسةعنالتالمیذوغیابتأخرإن

أسبابإلىیعودوذلكالمدرسیة،الحیاةمعالتالمیذتكیفسوءیبینوھذا

ألحدكرھھأوللمدرسة،حبھعدمأومزمنة،بأمراضالتلمیذكإصابةمتنوعة

األسبابتعودأوالتلمیذ،أوقاتینظمانالحیثلألبوینتعودوقدالمدارس،

أووالتھدید،بالقسوة،یتسمالمدرسيالمناخیكونكانذاتھا،المدرسةإلى

.باھتماماتھیرتبطوالالتلمیذ،حاجاتیحققالالمدرسيالمنھج

المدرسـةأمـالكتخریـب

فيكبیرةخسائرإحداثفيبالتسببأحیاناالتالمیذبعضیقوم

الكھربائیة،المصابیحالنوافذ،تكسیرمثالأثاثھاوفيالمدرسة،تجھیزات

بعضضدسخطھمعنیعبروناألعمالبھذهفالتالمیذوالطاوالت،الكراسي

وجلبالمتمیزة،مكانتھمعنوالبحثالمعلمینأوالمدرسةفيالسلطات

عنأیضاوالبحثالمدرسیةالنشاطاتمنیشبعأویتحققلمالذياالھتمام

القوةاستخدامفياإلداراتبعضتفكرفقدالمدرسة،فيبأھمیتھمالشعور

الحلیعتبرالولمنھالعاجلة،النتائجببعضیأتيالعقابربماولكنوالقھر،

علىالمحافظةفيوالتالمیذالمدرسةتشتركأنیجببلللمشكلة،المثل

یحرصواأنیجبلھمملكأنھاعلىوتجھیزاتھاأثاثھاومعاملةالمدرسة

علىتساعدالتيواإلرشاداتالنصائحببعضتزویدھممنالبدلھذاعلیھا،

.ذلكتحقیق
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الزمـالءعلـىاالعتـداء

شأنمناإلقاللأوالذاتوإثباتاالنتباهللفتغالباالعنفھذایحدث

أنوالشكوالبطولةوالقدرةالقوةإظھاربھدفمعاقبتھحتىأوالمخاطب،

وعالقتھالمدرسیةالتلمیذحیاةفيالبحثإلىیحتاجالمظھرھذامواجھة

المدرسة،خارجالتلمیذأصدقاءوتوعیةبوالدیھ،وكذلكوزمالئھبمدرستھ

فراغھ،وقتیقضيوكیفمعھم،وقتھیقضيوكیفبھمالءمتھمودرجة

الھدوءإلىأقربكانكلماھوایاتلھكانتكلماالتلمیذألنھوایتھونوع

فربمااالنفعالیة،حیاتھعنالكثیرنعرفأنیجبكماالغضب،إلىمنھ

.بالنفسالثقةضعفأوالغیرةإلىیدعومایكون

واإلدارییـناألساتـذةضـدالعنـف

التالمیذعندالعنیفالسلوكھذامظاھرأخطرمنالمظھرھذایعتبر

والكبارالوالدینسلطةحولالشكوكالمراھقیثیرحیثالمراھقةمرحلةفي

النمومحاولةھوذلكإلىوالدافعالسلطةأصحابمنوغیرھمالمدرسینمن

ممامعقولةوغیرھاضاغطةكانتإذاللسلطةكراھیتھمعھویتھ،وكشف

المراھقثورةكماالعنف،ممارسةإلىبھیؤديوبالتاليإحباطمنلھیحدث

.جدیدةذاتیةبروزتعكس

:الجـدرانعلـىالكتابـة

أوواضحةورسوماتعباراتألفاظاالكتابیة،التعبیراتمختلفمن

تتضمنھاوالتياألجنبیة،اللغاتمنبسواھاأوالعربیةبالغةغامضةخربشات

.البدیلةاألخرىالمرافقمنإنابتھالھیمكنوماالحیطان

أوالفصلجدرانمثلالمدرسةفيالجدرانعلىالكتابةمشكلةوتعتبر

لجمالتشویھاكونھاإلىباإلضافةألنھاجدیدة،ظاھرةوغیرھاالمیاهدورات
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یجدرالتربیةفيخللتعتبركذلكفھيعلیھاوتعدیاالعامةالممتلكات

المرسومةاألھدافتتحققحتىوعالجھاأسبابھاعنالبحثبالتربیةبالمستغلب

بلالتالمیذبینانتشرتالتيالظواھرمنالجدرانعلىالكتابةظاھرةوتعتبر

1.األوقاتبعضفيسیئاسلوكیامنحدراأصبحت

:للعنـفالمفسـرةالنظریـات-6

علىعامبشكلالعنفثقافةمنجزءھوالمدرسيالعنفبأنجدالسامناإن

المستوى

التناولفيمباشرةالولوجیجوزالفإنھواالجتماعي،والسیاسياالقتصادي

بشكلالعنفلنظریاتالمختصرةاإلشارةدونالمدرسيالعنفلمفھومالنظري

.عام

التربویـةالنظریـة6-1

والتكیفلالندماجالفردتأھیلبھایتمالتياألساسیةالعناصرمنالتربیة

یتكیفكیفالفردخاللھمنیتعلمالذيالمنبعوھياالجتماعي،وسطھمع

وجھعلىوالمدرسیةاألسریةوالتربیةالمباشر،وغیرالمباشرمجتمعھمع

بینومنتالمیذلدىالعنیفالسلوكظھورفيكبیرادوراالخصوص

:ذلكإلىتؤديأنیمكنالتيالمدرسیةالممارسات

 أوالمراقبأوالمدرسمنالسلوكیاتمنجملةتصدراألحیانبعضفي

بالدونیةوالشعوراإلحباطمندرجةالطفلعندتختلفوالتياإلدارةحتى

التخویفعلىتعتمدالتياألسالیبلبعضتعوضخاللمناألھمیةوعدم

.الضربوحتىوالتھدید،

المعرفیةوالمطالبالنفسیةللحاجاتالبرامجاستجابةعدم.

.83.89، ص ص ذكره  بقمرجع سزهیة دباب، 1
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مماحیویةكلعنبعیدةتقلیدیةتدریسطرائقعلىاألساتذةبعضاعتماد

ومصدرالنفسيالتوترإلىمؤدیةمنفرةأداةعنعبارةالدراسيالفصلیجعل

منالكثیرإلىتعرضتالمعتمدةوالمضامینالتربویةالممارساتوھذهللقلق،

استعمالإلىوصلتالتالمیذعندفعلردودمنأفرزتھلمانظراالنقد

.منھاالموضوعیةمنالكثیرتحملاالنتقاداتوھذهالعنف،

التربیةفيواإلكراهوالتسلطالقمعاستعمالانتشار.

الفردیةالضرورةمراعاةعدم.

مشاعرهعنبالتعبیرللتلمیذالسماحعدم.

علیھموسخطھغضبھیثیرمماللتلمیذوالزمالءالرفاقمجموعةرفض.

1.محاورتھمنیتمكنالحیثوالتلمیذالمعلمبینكبیرةمسافةوجود

عنـفالتعلـمنظریـة6-2

إلىأساسایرجعالعنیفالسلوكحدوثأنالنظریةھذهأصحابیرى

عادةالعنفیكونھناومنالكبیر،تقلیدإلىالصغیریلجأحیثالتقلیل،فكرة

فيسواءالتقلیدیحدثوقدالعنفمنالمزیدالفردمارسكلماتتدعممتعلمة

أوبھ،محیطینألشخاصمعینفردتقلیدذلكمثالفیھیعیشالذيالوسط

.اإلعالموسائلطریقعنلھثبتالتيالنماذجلبعضالفردتقلید

وھذاحیاتھ،فيمبكروقتمنذالفردفيتتكونالعنفعادةفإنومنھ

إلىتؤديعدیدةأسبابھناكاألسرةففيالشخصیة،العالقاتخاللمن

تنشئةكانتفإذا،2االجتماعیةالتنشئةطرقبینھاومنالعنیفالسلوكحدوث

الحیاةفيتوتراتانتابتھاالقویم،السلوكإلىتمیلشخصیتھفإنسویة

السیئ،السلوكإلىتجتحالفردشخصیةفإنعمومااالجتماعیة،أواألسریة

1
مداخله ، جامعة قسنطینة، مدخل نقدي لتفسیر ظاهرة العنف من خالل التنشئة االجتماعیة بین تبریرات الواقع والنموذج المعیاريمصمودي زین الدین، 

.48، ص 2003مارس 10، 09بسكرة، ، جامعة محمد خیضر بالملتقى الدولي األول، العنف والمجتمع
2

.105، ص 2006، دار مكتبة اإلسراء، دون بلد نشر، )تطلعات وتفاعالت(العنف في مواقف الحیاة الیومیة :محمد سعید إبراهیم الخولي
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ھذامنینتقمبذلكوھوفاضلة،أخالقیةقیماالمجتمعیعتبرهكماوتنحرف

1.اإلنسانيطموحھعرقلةفيتسببالذيالمجتمع

1
.71، 70ص، مرجع سابق، ص العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر األساتذة واإلدارةناجي لیلى، 
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"1(رقــمالشكــل "العنــــفتعلـمنظریـة)

نظریــة التعلـم االجتماعـي

المكافآت المادیةررات االجتماعیـةالمب

ط االجتماعـــيالوسـ

العنـف
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االجتماعیـةالنفــسنظریـة-6-3

عواملعدةتبنىمنھااتجاهكلاتجاھاتعدةعلىالنظریةھذهتركز

یأخذالذياالتجاهعلىسنركزأنناإالالعنفعنمسؤولةنظرھافيتبدو

االجتماعيالتوافقعملیةعلىوتأثیرھااالجتماعیةالتنشئةعاملاالعتباربعین

الوسطإلىكلھاتشیراالجتماعیةالنفسالنظریاتأنالعلممعواإلمتثالیة

أوالعدوانیةالسلوكیاتلتفسیركمنطقالعقالنیةوالسیرورةوالمواقفوالظروف

1.العنیفة

التيھيبالفردالمحیطةاالجتماعیةالظروففإنالنظریةھذهوحسب

لدىالعنفحدوثإلىتؤديعدیدةأسبابھناكأيعنیفاعنصراتجعلھ

التنشئةمؤسساتإحدىالمدرسةأنوبمااالجتماعیةالتنشئةأثناءالفرد

عنلشخصیتھالنھائيالمجرىفيتأثیراالتلمیذفيتؤثرالتياالجتماعیة

منھجاتتبعحكیمةسیاسةكانتفإذاتكوینھ،فيتتبعھاالتيالسیاسةطریق

علیھیحكممامعتتعارضفالالتقویمإلى-الفرد–الفردلتشخصیةماسلیما

حدوثإلىبالضرورةأدىذلكغیركانتوإذایتبعھاالتيوالقوانینالمجتمع

كلعلىواالنحرافالسیئالسلوكإلىالتلمیذشخصیةتجتحوبالتاليتوترات

الذيمجتمعھمناالنتقاممنكنوعالمجتمعنظرفيوفاضلأخالقيھوما

األنانیةإلىالتلمیذبذلكویمیلطاقتھوكبتطموحاتھعرقلةفيلھتسبب

والوجودالذاتإثباتصورمنصورةالعنفإلىاللجوءنظرهفيویصبح

اإلتیانإلىومالبحممھفیھانجحفإذاالمنھج،ھذابتجربةالمنحرفویبدأ

2.الخططولعلىالعنیفبالسلوك

1
.75، ص ذكره  بقناجي لیلى، مرجع س

.185، ص 1999، دار الفكر الجامعي، القاهرة، اإلرشاد النفسيعبد الرحمان العیسوي، 2
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نتائجإلىتؤديالتسلطیةالتربیةأناالجتماعیةالنفسیةالدراساتوتبین

التنشئةأسلوبیفرزھاالتيالنتائجبینالمقارناتوتقبلالخطورةبالغةنفسیة

1.اآلثارفينوعیةفروقوجودإلىوالدیمقراطیةالتسلطیة

الجماعـةعوامـلنظریـة-6-4

االجتماعیة،العدوىفكرةعلىأساساالنظریةلھذهالرئیسالمنطقیقوم

المعنىھذاوفيالجماعةإطارفيالمنطقيالتفكیراألفرادفیھایفقدوالتي

االندفاعيالسلوكإلىتؤديوالتيسیكولوجیة،حالةوجود"فیستنجو"یرى

اجتماعیا،المرفوضةالسلوكیاتأحدباعتبارهالعنفذلكفيبماالجماعي

عناصرعلىاالجتماعیةالبیئةتوافرإلىأساساالجماعیةالعدوىفكرةوتعود

أنھاإالالفردعلىالجماعةتأثیرإلىالنظریةھذهإشارةرغملكنتشجیعیة،

2.الجماعيالعنفھوواحدنوعفيالعنفتحصر

اإلحبـاطنظریـة-6-5

كتاباتمنوالعنفباإلحباطالخاصالعامالمبدأ"دوالرد"صاغلقد

أمالومجتمعاتإحدىعلىنظریتھ"دوالرد"وطبقھذهاألولىفروید

البیضاء،الجماعاتتفرضھالذيلإلحباطالملونینطبقةاستجابةبتحلیلوقام

تنظیمعلىاالجتماعيللتركیبالنفسیةالتأثیراتعنالكشفأمكنھوھذا

العنفأنبیلالجامعةمنوزمالئھ"دوالر"افترضوقدوالسلوك،الشخصیة

منحالةوجوددائمایفترضالعتیقالسلوكحدوثوأنلإلحباطنتاجھو

صورمنأخرىأوصورةإلىدائمایؤدياإلحباطقیامفإنوبالمثلاإلحباط

إلىإرجاعھیمكنالمعروفةبصورةالعنیفالسلوكأنیرونفھمالعنف،

ویتكیفالموقفیتقبلأنلإلحباطیتعرضعندماللمرءیمكنأنھعدااإلحباط

.مصمودي زین الدین، مرجع سابق، ص1
وقضایا المجتمع في عالم متغیر، دار الهدى ، العوامل والتجلیات، سلسلة الدراسات االجتماعیة مشكالت مورفولوجیا العنف المدرسيكنزاي محمد فوزي، 2

.223، ص 2007اعة والنشر والتوزیع، fللط
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شدةأيالعنیفللسلوكالتحفیزدرجةأنإلىوزمالئھدوالردویشیرمعھ،

عواملثالثوھناكاإلحباط،درجةمعمباشرةبشكلتتباینللعنفالواقعة

أحبطھ،الذيالھدفأھمیةأيالتدعیمیةالقیمةھيالصددھذافيحاسمة

التيأيالمتتالیةالمحبطةاالستجاباتوعددالمحبطةباالستجابةالتدخلودرجة

درجةزادتوكلماأحبطالذيالھدفأھمیةزادتفكلماقبل،منحدثت

اإلغواءدرجةزادتكلماالمعاقةاالستجاباتعددكانوكلمااالستجابة،إعاقة

.العنیفللسلوك

وأنھالعنفبسبباإلحباطأناعتبرتفدالنظریةھذهأنالقولیمكن

تحدثالتيالخارجیةالظروفوأنباإلحباطالشعوراشتدكلماحدتھتزداد

1.مواجھةفيمباشرعدوانكانسواءوتولیدهالعنفتفجرالتيھياإلحباط

الوظیفیـةالنظریـة-6-6

السیاقداخلداللةلھأنھعلىالعنفإلىالوظیفیةالنظریةتنظر

عناصرتوازنعلىبھاتحافظالتيبالطرقالنظریةھذهوتھتماالجتماعي،

أوللمجتمعالنسبيوالثباتوالتكاملالسلوكوأنماطاالجتماعي،البناء

لھأنعلىللعنفالوظیفیونینظراألساسھذاوعلىاالجتماعیةالجماعات

االرتباطلفقداننتاجایكونأنإمافھواالجتماعي،السیاقداخلداللة

المعاییرلفقداننتیجةأنھأوالسلوك،وتوجھتنظمالتياالجتماعیةبالجماعات

قداألفرادبعضأنتجدأخرىجھةومناالجتماعيوالضبطالتوجیھونقص

نظرااآلخرینعلىالعدوانإلىویلجؤونللحیاةأسلوبالعنفمنیتخذون

فإنوھكذابالعنف،المتسمالسلوكغیرللحیاةأخرىطریقةمعرفتھملعدم

الذيللمجتمعاالجتماعیةالقیمیعكسمنحرفاسلوكانسمیھالذيالسلوكمعظم

1
.65، مرجع سابق، ص دور مستشار التربیة في الحد من ظاھرة العنف المدرسي داخلزھیة دباب، 
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علیھتعارفماعلىللخروجتأثیرااألقلعلىیتضمنالذيأوفیھ،یحدث

1.سلوكیةمقاییسمنالمجتمعھذا

:االجتماعـيالضبـطنظریــة-7

إلىتنظرالتيالسوسیولوجیةالنظریاتبینمنالضبطنظریةتعتبر

النظریةھذهأصحابویرىاالجتماعيللبناءاستجابةأنھاعتبارعلىالعنف

فيالمجتمعیفشلعندمانفسھاعنتعبرفطریةإنسانیةغریزةالعنفأن

خطأنإلىالضبطنظریةأصحابویذھبأعضائھ،علىمحكمةقیودوضع

العنف،یشجعالالتيالجماعةمعاییرفيیتمثلللمجتمعبالنسبةاألولالدفاع

الشرطةرجالطریقعنسلوكھمضبطیتمالالذینالمجتمعفأعضاء

الرسمیة،االجتماعيالضبطوسائلطریقعنأيالقانون،منوالخوف

أعضاءبینالعنفسلوكیطھرالرسمیة،الضوابطھذهتفشلوعندما

2.المجتمع

.24، ص 1999، دار الوفاء، القاهرة، العنف األسريجالل إسماعیل حلمي، 1
.69.70ص ناجي لیلى، مرجع سابق، ص 2

عالمجتمـ

الضبــــــــــط نظریــة

غیر مقبول إجتماعیاالمقبـــول اجتماعیــــــــا

قواعــد تنظیمیـــــة

العنـف
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االجتماعـيالضبـطنظریـةیمثـل)2(رقـمشكـــلال
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الخالصة

بعواملیتأثرإنماالعنفسلوكأنھوالسابقةاألفكارمنصھاستخالیمكن ما نإف أخیرا

ھذهأمنأيوانالسلوكھذاإنتاج فيدورعامللكلوانوفردیةبیئیة مختلفة

األخرىالعواملبقیةمع یتفاعللمما العنفإلىلوحدهیؤديأنیمكنال العوامل

تكونوالتيبالعنفالمتسمةالشخصیةعلیھنطلقأنیمكن ما التفاعلھذاعنوینتج

إلىالدافعةالعواملطغیانداخلھایمكنشخصیةفھيالجریمةطریقلسلوكمھیأ

الشخصیةخصائصأنأیضااإلشارةیمكن كما لھاالمانعةالعوامل على العنف

فكرتھاإنبلالعنیفةالسلوكیاتارتكابضرورةتوافرھا على یترتب ال اإلجرامیة

.ھاارتكابإلىویدفعیثیرھابموقفنصطدمإنإلىحبیسةتضلقد
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:تمھیـــد

�ˬρѧѧѧѧϘϓ�ϱέѧѧѧѧυϧϟ�Ι ѧѧѧѧΣΑϟ�Ωѧѧѧѧϧϋ�ΎѧѧѧѧϬΗϳϣϫ�ϝѧѧѧѧϣΗϛΗ�ϻ�ΔѧѧѧѧϳϋΎϣΗΟ�ΓέϫΎѧѧѧѧυϟ�ΔѧѧѧѧϳΛΣΑ�ΔѧѧѧѧγέΩ�ϱ�ϥ·

�ϥѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϟ�ΩѧѧѧΑϻ�ΕΎѧѧѧϳέυϧϟ�ΔϏΎϳѧѧѧλ �ΓΩΎѧѧѧϋ·�ϭ�ϑ έΎѧѧѧόϣ�ϝѧѧѧϘΣ�ΩέѧѧѧΟϣ�ΔѧѧѧγέΩϟ�ϰѧѧѧϘΑΗ�ϻ�ϰѧѧѧΗΣϭ

�ϙѧѧѧѧϠΗ�ί ί ѧѧѧѧόΗ�ΔѧѧѧѧϳϧΩϳϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϘϳΑρΗ�ΔѧѧѧѧγέΩ�ϥѧѧѧѧϣ�ϩΩѧѧѧѧϣΗ�ΎѧѧѧѧϣΑ�ϑ έΎѧѧѧѧόϣϟ�ϙѧѧѧѧϠΗ�ϱέѧѧѧѧΛΗϭ�ΕΎѧѧѧѧϳέυϧϟ

�Γϭϼѧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧѧϳϣϠόϟ�ΔϐΑѧѧѧѧλ ϟ�ΏѧѧѧѧγϛΗ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϙѧѧѧѧϠΗ�ϝѧѧѧѧόΟϳ�Ύѧѧѧѧϣ�Ϋѧѧѧѧϫ�ΔѧѧѧѧγϭϣϠϣ�Δѧѧѧѧϳόϗϭ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϠόϣ

�ΎѧѧѧγΎϳϗϭ�ΔѧѧѧγϭέΩϣϟ�ΓέϫΎѧѧѧυϟ�ΔѧѧѧόϳΑρϟ��ΎѧѧѧϘϓϭ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ΩѧѧѧϣΗόΗ�ΔѧѧѧϳΟϬϧϣ��Ωѧѧѧϋϭϗ�ϥѧѧѧϣ�ϪѧѧѧόΑΗΗ�Ύѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ

�ΕϭѧѧѧρΧϟ�ν ѧѧѧόΑ�ωΎѧѧѧΑΗΈΑ�Ύѧѧѧϧϣϗ�ˬΎϧΗѧѧѧγέΩ�ϩΫѧѧѧΧ́Η�ϱΫѧѧѧϟ�ΩѧѧѧόΑϟ�Δѧѧѧϓέόϣϟϭ�ϙѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϳΟϬϧϣϟ

�ϥόΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕϭΩϷϭ�ΔѧѧѧγϭέΩϣϟ�ΓέϫΎѧѧѧυϠϟ�ΏѧѧѧγΎϧϣϟ�ΞϬϧѧѧѧϣϟ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ˬΎѧѧѧϧΛΣΑ�ϪѧѧѧϳΟϭϟ�ΔѧѧѧΑΟϭϟ

�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ΕϻΎѧѧѧѧΟϣ�ΩѧѧѧѧϳΩΣΗϭ�ˬΕΎѧѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϊ ѧѧѧѧϣΟϟ�ΎѧѧѧѧϬΑ)ϱέѧѧѧѧηΑϟϭ�ϲϧΎѧѧѧѧϣί ϟϭ�ϲϧΎѧѧѧѧϛϣϟ�ϝΎѧѧѧѧΟϣϟ( ،

�ϝϭѧѧѧλ ϭϠϟ�ΎѧѧѧϬϠϳϠΣΗϭ�ΔѧѧѧϳϧΩϳϣϟ�ΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϑ ѧѧѧηϛϟ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ�ΎϧΩѧѧѧϣΗϋ�ϲѧѧѧΗϟ�ΏϳϟΎѧѧѧγϷ�ν ѧѧѧόΑ�ϙϟΫѧѧѧϛϭ

.إلى النتائج
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ةفروض الدراس-1

ϟ�ΔѧѧѧѧϳΩΑϣ�Γέѧѧѧѧϛϓ�ϥѧѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧѧΑϋ�ϲѧѧѧѧϫ�Δϳѧѧѧѧο έϔ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣ�ΓέϫΎѧѧѧѧυϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ρΑέѧѧѧѧΗ

�ϝ̈́ѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧϳϟΎϣΗΣ·�ΔѧѧѧΑΎΟ·�ϥѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΑϋ�ΎѧѧѧϬϧ�Ύѧѧѧϣϛ�ˬ�ΎѧѧѧϬϟ�ΔΑΑѧѧѧγϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧρΑΗέϣϟ�ϝѧѧѧϣϭόϟϭ

�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϕѧѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧѧϋ�˯ϭѧѧѧѧγ�έΎѧѧѧѧΑΗΧϺϟ�ϊ ѧѧѧѧο Χϳϭ�ˬ�Ι ѧѧѧѧΣΑϟ�ΔϳϟΎϛѧѧѧѧη·�ϲѧѧѧѧϓ�Ρϭέѧѧѧѧρϣ

ˬ�ΔѧѧѧѧѧϳϧΩϳϣϟ�ΔѧѧѧѧѧγέΩϟ�ϕѧѧѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧѧѧϋ�ϭ�Δѧѧѧѧѧϳέυϧϟ�ΔѧѧѧѧѧΟϳΗϧΑ�ΓέѧѧѧѧѧηΎΑϣ�Δѧѧѧѧѧϗϼϋ�Δϳѧѧѧѧѧο έϔϠϟ

1.البحث 

في حین منطلق فرضیات الدراسة و التي تسعى الباحثة إلى التأكد من صدقیتھا من خالل 

:مطارحة علمیة ببعدیھا النظري و اإلمبریقي ولقد صیغت الفرضیة العامة 

 ھناك عالقة إرتباطیة إجابیة بین األلعاب اإللكترونیة و العنف المدرسي.

:أما الفرضیات الفرعیة

.ھناك عالقة إرتباطیة إجابیة بین األلعاب اإللكترونیة و العنف المادي -

.ھناك عالقة إرتباطیة إجابیة بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي-

:مجاالت الدراسة-2

�Δѧѧѧѧϧϳϋϭ�ϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣ�ϥ�ΎѧѧѧѧϣΑϭ�ϲϧΩѧѧѧѧϳϣ�έѧѧѧѧΧϭ�ϱέѧѧѧѧυϧ�ΏѧѧѧѧϧΎΟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϣΗѧѧѧѧηΗ�ΎϧΗѧѧѧѧγέΩ�ϥ�ΎѧѧѧѧϣΑ

�ΔѧѧѧϔϠΗΧϣ�ΕΎϳϭΗѧѧѧγϣ�ϲѧѧѧϓ�ϑ ѧѧѧϧόϠϟ�ϥϳѧѧѧγέϣϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ΕΎρѧѧѧγϭΗϣ�ΫѧѧѧϳϣϼΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ΕϠϣѧѧѧη�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧγέΩϟ

.من مرحلة الدراسة

1
.94ص  .2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة ، قسنطینة ، 3،طتدریب على منهجیة البحث العلمي االجتماعیة، رشید زرواتي
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:وقد تحددت مجاالت الدراسة وفق اآلتي

:المجال المكاني-2-1

�Γέέѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧϳΩϠΑ:ΔѧѧѧόΑΎΗ�ΔѧѧѧϳΩϠΑ�ϲѧѧѧϫΔѧѧѧόϣΎΟ�ΓέΩѧѧѧϟϱΩϭѧѧѧϟ�Δѧѧѧϳϻϭ.�Δѧѧѧϳϻϭ�ΏέѧѧѧϏ�ϝΎϣѧѧѧη�ϊ ѧѧѧϘΗ

�Ϫѧѧѧѧϛϭϔϟ�ϭ�ΎѧѧѧѧϬϋϭϧ́Α�έѧѧѧѧο Χϟ�ϭ�έϭѧѧѧѧϣΗϟ�ΞΗѧѧѧѧϧΗ�ΔѧѧѧѧϳΣϼϓ�ΎѧѧѧѧϬϧ́Α�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ί ΎѧѧѧѧΗϣΗ�ϭ�ϱΩϭѧѧѧѧϟ

�έΎϣόΗѧѧѧѧγϹ�Ϋѧѧѧѧϧϣ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϭ�ϥϭѧѧѧѧΗϳί ϟ�ΞΗѧѧѧѧϧΗ�˯έΣѧѧѧѧλ ϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϘρϧϣ�ϝϭ�έѧѧѧѧΑΗόΗ�ΎѧѧѧѧϬϧ�Ύѧѧѧѧϣϛ�Ύѧѧѧѧο ϳ

1.الفرنسي ذات تربة خصبة

�ΔѧѧѧΑϘϋ�έΎѧѧѧλ ϧ�ϡѧѧѧϫϭ�Εϻϭѧѧѧϣ�Ωϻϭ�ΔѧѧѧϠϳΑϗ�ϰѧѧѧϟ·�Ωϭѧѧѧόϳ�ϝѧѧѧϓΎΣ�ΦϳέΎѧѧѧΗ�ϰѧѧѧϟ·�Γέέѧѧѧϣϟ�ΦϳέΎѧѧѧΗ�ϊ ѧѧѧΟέϳ

�ˬϲѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϣϳΟϋ�ϭ�ϲѧѧѧϠϋ�ϲϧΎѧѧѧΟϠΑ�έέѧѧѧϏ�ϰѧѧѧϠϋ�ϥϳϓϭέѧѧѧόϣϟ�έΎѧѧѧΑϛϟ�ϥϳΩѧѧѧϫΎΟϣϟ�ϥѧѧѧϣϭ�ϊ ϓΎѧѧѧϧ�ϥѧѧѧΑ

..........عروك قویدر مازوزي الھاشمي، شنوف محمد

ϱΩϭѧѧѧѧϟ�Δѧѧѧѧϳϻϭ�ϰѧѧѧѧϫϭ�ϕρΎѧѧѧѧϧϣ�Ιإن  ϼѧѧѧѧΛ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϡѧѧѧѧγϘϧΗ"ϑ ϭѧѧѧѧγ�ϱΩϭ" وادي"وώѧѧѧѧϳέ" و

"ϡΗέѧѧѧѧϟ�ϱΩϭ"�ϲѧѧѧѧϓ�ϑ ѧѧѧѧϠΗΧΗ�Γέέѧѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧѧϳΩϠΑ�ϥ�Ύѧѧѧѧϣϛ�Γέέѧѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧѧϳΩϠΑ�Ϫѧѧѧѧϳϓ�ϊ ѧѧѧѧϘΗ�έѧѧѧѧϳΧ�Ϋѧѧѧѧϫϭ

�ϥϛѧѧѧγϳ�ϰѧѧѧΗϟ�Γέέѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧϳΩϠΑ�έѧѧѧΑΗόΗϭ�ˬ�ώѧѧѧϳέ�ϱΩϭ�ϭ�ϑ ϭѧѧѧγ�ϱΩϭ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧϛ�ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬѧѧѧγϳέΎο Η

.غالبیتھا المطلقة عرش أوالد موالت منطقة سھبیة رعویة 

.ریة الفالحیة ، العبادلیة،القوھي تضم ثالثة قرى األقدم فھى القریة الوسطى 

"المرارة"أصل التسمیة

�έѧѧѧϣϟ�ΎϬϠѧѧѧλ �Γέέѧѧѧϣ)ϕΫѧѧѧϣ(ΩѧѧѧΟϭΗ�ΓέѧѧѧΛϛϟ�ϊ ѧѧѧΟέ�ϙѧѧѧϟΫϭ�ˬΔѧѧѧϠυϧΣϟΔѧѧѧϳΣϼϔϟ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ΎѧѧѧϬΑ.

.مرارةالمنطقة تسمیةحیث تتمیز ھذه األخیرة بالمذاق المر فأخدت 

)والیة الوادي(دائرة جامعة:شرقایحدھا 

.شماال والیة بسكرة

.جنوبا والیة ورقلة 

1
12.09.2015یوم السبت  /https://ar.wikipedia.org/wiki:موقع األنترنت 
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1.غربا والیة الجلفة 

ϘΗѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧΗϟ�έΩѧѧѧϳϭϗ�ϙϭέѧѧѧϋ�ΔρѧѧѧγϭΗϣ�ΔѧѧѧϘρϧϣϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΫѧѧѧϳϣϼΗ�ΕΩέѧѧѧϳϭ�ϡѧѧѧγϭϣ�ΔѧѧѧϳΩΑ�ϝѧѧѧϛ�ϲѧѧѧϓ�ϝΑ

.تلمیذ 150تلمیذ وتصدر إلى الثانویة تقریبا 200أكثر 

έΩѧѧѧϳϭϗ�ϙϭέѧѧѧϋ�ΔѧѧѧϳϟΎϣϛ·:�ΔѧѧѧϳϠϛϟ�ΎϬΗΣΎѧѧѧγϣ�ώѧѧѧϠΑΗ6420,56²م�ΔѧѧѧϳϧΑϣϟ�ΔΣΎѧѧѧγϣϟϭ2730

ˬ�20έΑΎѧѧѧѧΧϣϟ�ΩΩѧѧѧѧϋ�ˬΔѧѧѧѧϋΎϗ2ϭϟ�ΩΩѧѧѧѧϋ�ˬ�ΕΎѧѧѧѧηέ2�ΫѧѧѧѧϳϣϼΗϟ�ΩΩѧѧѧѧϋا ˬ�²ѧѧѧѧϬΑ�ΕέѧѧѧѧΟΣϟ�ΩΩѧѧѧѧϋم

.أستاذ42تلمیذ وعدد األساتذة 1072

:المجال الزماني-2-2

:ویبدأ من لحظة التفكیر في دراسة الموضوع أین قسمنا دراستنا إلى مرحلتین

ϰѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧϠΣέϣϟ:�ΔѧѧѧѧϳϭΑέΗ�Δѧѧѧѧγγ΅ϣϟ�ΓέΎѧѧѧѧϳί Α�Ύѧѧѧѧϧϣϗ�Ι ѧѧѧѧϳΣ�ˬΔϳϋϼρΗѧѧѧѧγ�ΔѧѧѧѧγέΩΑ�ΕѧѧѧѧϧΎϛ

�ϡϭѧѧѧѧϳ�ϱΩϭѧѧѧѧϟ�Δѧѧѧѧϳϻϭ�ΔѧѧѧѧόϣΎΟ�ΓέΩѧѧѧѧϟ�Γέέѧѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧѧϳΩϠΑϟ�ΔѧѧѧѧϳϣϳϠόΗ1/3/2014�ΔϋΎѧѧѧѧγϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ˬ

10:00�ΔρѧѧѧѧγϭΗϣ�ΓέΎѧѧѧѧϳί Α�Ύѧѧѧѧϧϣϗ�ΎΣΎΑѧѧѧѧλ»έΩѧѧѧѧϳϭϗ�ϙϭέѧѧѧѧϋ«�ΎѧѧѧѧϧόϠρϭ�έϳΩѧѧѧѧϣϟ�ΎϧϠΑϘΗѧѧѧѧγ�ϥѧѧѧѧϳ

Αϟϭ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎϧΩϋΎѧѧѧѧγ�Ύѧѧѧѧϣϣ�Δѧѧѧѧγγ΅ϣϟ�ϝϭѧѧѧѧΣ�ΕΎѧѧѧѧϳϣϭϣόϟ�ν ѧѧѧѧόΑ�ϰѧѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧѧϧϣϗ�ϥѧѧѧѧϳϭ�Ι ѧѧѧѧΣ

.بالتحاور مع األساتذة  و العمال اإلداریین حول المتعلمین 

ΔѧѧѧѧϳϧΎΛϟ�ΔѧѧѧѧϠΣέϣϟ:�ΎѧѧѧѧϬϳϠϋ�ϪѧѧѧѧΗϘϓϭϣϭ�ϑ έѧѧѧѧηϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϬѧѧѧѧο έϋϭ�ΓέΎϣΗѧѧѧѧγϻ�ϡϳϣѧѧѧѧλ Η�ΩѧѧѧѧόΑϭ

�ΕΎѧѧѧѧγγ΅ϣϟΎΑ�ΫѧѧѧѧϳϣϼΗϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎѧѧѧѧϬόϳί ϭΗΑ�Ύѧѧѧѧϧϣϗ�ϲΎѧѧѧѧϬϧϟ�ΎϬϠϳΩѧѧѧѧόΗϭ�ϥϳѧѧѧѧϣϛΣϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΎϬѧѧѧѧο έϋϭ

�ϡϭѧѧѧϳ�Δѧѧѧϳϧόϣϟ�ΔѧѧѧϳϭΑέΗϟ1/4/2015έѧѧѧϣϟ�ΔρѧѧѧγϭϣϟΓέ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣ�˯έΟΈѧѧѧΑ�Ύѧѧѧϧϣϗ�ϡϭѧѧѧϳϟ�α ѧѧѧϔϧ�ϲѧѧѧϓϭ

.5/6/2015مع األساتذة ، وتم جمع االستمارات یوم 

ϥѧѧѧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧѧѧѧϬϠϳϠΣΗϭ�ϝϭΩѧѧѧѧѧѧΟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧѧѧϬϐϳέϔΗΑ�Ύѧѧѧѧѧѧϧϣϗ�ΕέΎϣΗѧѧѧѧѧѧγ�ϊ ѧѧѧѧѧѧϣΟ�ΩѧѧѧѧѧѧόΑϭ10/6/2015

  .30/6/2015ـ

1
.موقع األنترنت  ، سبق ذكره
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:المجال البشري-2-3

ϳϞѧѧΜϤϱήѧѧθΒϟ�ϝΎѧѧΠϤϟΔѧѧγέΪϟϮѧѧϫϝΎѧѧϔρϷϦϳάѧѧϟϥϮѧѧγέΎϤϳΏΎѧѧόϟϷΔѧѧϴϧϭήΘϜϟϹϲѧѧϓ

έΪѧѧϳϮϗ�ϙϭήѧѧϋ�ΪϴϬѧѧθϟ�Δτ ѧѧγϮΘϣ،ϱάѧѧϟϭΡϭήѧѧΘϳϢϬϨѧѧγΎѧѧϣϦϴѧѧΑ10ϰѧѧϟ·18ΔϨѧѧγ�ϲѧѧϫϭ

.واإلناثالذكوربین ما متنوعین

ϛѧѧѧѧηΗϳϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧγέΩϠϟ�ϱέѧѧѧѧηΑϟ�ϝΎѧѧѧѧΟϣϟ�ϝ100�ΔѧѧѧѧγέΩϠϟ�Ι ѧѧѧѧΣΑϟ�ϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣ�ϥϳϠϛѧѧѧѧηϣ�ΫѧѧѧѧϳϣϠΗ

�ΫѧѧѧѧѧϳϣϼΗϠϟ�ΔΑѧѧѧѧѧγϧϟΎΑ�Εѧѧѧѧѧϗϭϟ�α ѧѧѧѧѧϔϧ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ�ΏΎѧѧѧѧѧόϟϸϟ�ϥϳϠϣόΗѧѧѧѧѧγϣϟ�ϭ�ϥϳѧѧѧѧѧγέΎϣϣϟ

.للعنف

�ϕΎѧѧѧϘΣΑ�ΎϧΩѧѧѧϣΗϭ�ΔѧѧѧϘϳϗΩ�ϰѧѧѧΗΣϭ�ΔѧѧѧγέΩϟΎΑ�Δѧѧѧλ ΎΧϟ�ΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟϭ�ΕΎѧѧѧϣϭϠόϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧλ ΣϠϟϭ

�ϊ ѧѧѧϣΗΟϣϟ�Ύѧѧѧϳόϗϭ�ϼϳѧѧѧΛϣΗ�ΔѧѧѧϠΛϣϣ�ϥϭѧѧѧϛΗϟ�ϪѧѧѧΛΣΑ�Δѧѧѧϧϳϋ�έΎѧѧѧϳΗΧ�ϥѧѧѧγΣϳ�ϥ�Ι ѧѧѧΣΎΑϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϗΩΎѧѧѧλ

�ϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣϟ�ΕϻΎѧѧѧѧΣ�ϝѧѧѧѧΣϟ�ΎѧѧѧѧϬϠϳΛϣΗ�Γέϭέѧѧѧѧο �ϭѧѧѧѧϫ�Δѧѧѧѧϧϳόϟ�έΎѧѧѧѧϳΗΧ�ρϭέѧѧѧѧη�ϝϭ�ΫѧѧѧѧϬϟϭ�ˬΙ ѧѧѧѧΣΑϟ

)1(.دراسةالمبحوث وتعبیرھا بصدق عن ظاھرة محل ال

:العینة الدراسة وكیفیة إختیارھا -3

�ϭ�ΕϻΎѧѧѧΣϟ�ϥѧѧѧϣ�έϳϐѧѧѧλ ϟ�ϊ ѧѧѧϣΟΗϟ�ϭ�Δѧѧѧϧϳόϟ�ϡΩΧΗѧѧѧγ�Δѧѧѧϳϔϳϛ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧϛέΗ��ϲѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϧϳΎόϣϟ

�Δϳѧѧѧѧγϔϧϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧϳϭΑέΗϟ�έϭѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧΑϛ�ϡѧѧѧѧϬϓ�ϲѧѧѧѧϓ�ΩϋΎѧѧѧѧγΗ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϠόϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧѧλ ΣϠϟ�ΔρѧѧѧѧηϧϷ.

ϡϫί ѧѧѧϳϛέΗ�ϥϭѧѧѧϛϳϭ�ˬϥϳѧѧѧϳϔϳϛϟ�ϥϭΛΣΎѧѧѧΑϟ�ΔѧѧѧϧϳΎόϣϟ�ϥѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧϧϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϰѧѧѧϠϋ�ί ѧѧѧϛέϳ�ϯ Ωѧѧѧϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝѧѧѧϗ

�ϰѧѧѧϠϋ�ϥϭί ѧѧѧϛέϳ�ϡϬϧѧѧѧϛϟϭ�ˬ�Δѧѧѧϧϳϋ�ΏΣѧѧѧγϟ�ΔϳϠϳѧѧѧλ ϔΗϟ�ΏϳϟΎѧѧѧγϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ϭ�ϊ ѧѧѧϣΗΟϣϠϟ�Δѧѧѧϧϳόϟ�ϝѧѧѧϳΛϣΗ

�ΎѧѧѧϬϳϓ�ϝΧΩѧѧѧΗϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲϭѧѧѧηϋ�έѧѧѧϳϏ�ϝϛѧѧѧηΑ�Δѧѧѧϧϳόϟ�έΎѧѧѧϳΗΧ�ϡΗѧѧѧϳ�ΎѧѧѧϬϳϓϭ�ϭ�Δѧѧѧϧϳόϟ�ϡΩΧΗѧѧѧγ�Δѧѧѧϳϔϳϛ

�ΏΎΑѧѧѧѧγϷ�Δѧѧѧѧϧϳόϟ�ϰѧѧѧѧϓ�έϭѧѧѧѧϬυϟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�έѧѧѧѧλ Ύϧϋ�ν ѧѧѧѧόΑ�˯ΎϧΛΗѧѧѧѧγΎΑ�ϙѧѧѧѧϟΫϭ�Ι ѧѧѧѧΣΎΑϟ�ϡѧѧѧѧϛΣ

Δѧѧѧѧϧϳόϣ.έϓϭѧѧѧѧΗ�ϡΩѧѧѧѧϋ�ϭ�ˬέѧѧѧѧλ Ύϧόϟ�ϩΫѧѧѧѧϫ�ϰѧѧѧѧϟ·�ϝϭѧѧѧѧλ ϭϟ�ΔϟΎΣΗѧѧѧѧγ�ϭ�ˬ�ΔѧѧѧѧΑϭϠρϣϟ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϠόϣϟ

�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧѧλ ΣϠϟ�ΕϻΎѧѧѧѧΣϟ�ϥѧѧѧѧϣ�έϳϐѧѧѧѧλ ϟ�ϊ ѧѧѧѧϣΟΗϟ�ˬ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ϊ ѧѧѧѧϣΗΟϣ�ΕΩέѧѧѧѧϔϣ�ϡѧѧѧѧΟΣ�έѧѧѧѧΑϛ

.317، ص 2004، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، منهجیة العلوم االجتماعیة، بلقاسم سالطنیة، حسان جیالني)1(
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�έϭѧѧѧѧϣϸϟ�έѧѧѧѧΑϛ�ϡѧѧѧѧϬϓ�ϲѧѧѧѧϓ�ΩϋΎѧѧѧѧγΗ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϠόϣ.�ΔѧѧѧѧΟϳΗϧ�ΎѧѧѧѧϬϳϓ�Δѧѧѧѧϧϳόϟ�˯ΎѧѧѧѧϘΗϧ�ϥϭѧѧѧѧϛϳ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ϲѧѧѧѧϫϭ

ϥϣѧѧѧѧο �ϥѧѧѧѧϣ�ϥϭѧѧѧѧϛϳ�Ύϫέѧѧѧѧλ ϧϋ�έΎѧѧѧѧϳΗΧ�ϝΎѧѧѧѧϣΗΣ�ϥ�ϙϟΫˬΔѧѧѧѧϟϭϣΣϣϟ�ΔϓΩѧѧѧѧλ ϟ�έѧѧѧѧϳϏ�ϭѧѧѧѧϫ�Δѧѧѧѧϧϳόϟ

.معروف وغیر محدد مسبقا بكل عنصر

�ϕΩѧѧѧѧλ �ΎѧѧѧѧϬϧ�Δόѧѧѧѧγϭϟ�ΓέϫΎѧѧѧѧυϟ�ϥѧѧѧѧϣ�˯ί ѧѧѧѧΟ�Δѧѧѧѧϧϳόϟϭ)�ϡϬϳѧѧѧѧϠϋ�ϕΩѧѧѧѧλ ϳ�ϥϳΫѧѧѧѧϟ�ΩέѧѧѧѧϓϷ�ϭѧѧѧѧϫ

�ϝϳΣΗѧѧѧѧγϳ�ϭ�Ώόѧѧѧѧλ ϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧϠϛϟ�έϳΩѧѧѧѧϘΗϟ�α Ύѧѧѧѧγ ϛ́�ϡΩΧΗѧѧѧѧγΗ�ˬϪѧѧѧѧϠϛ�Ϫѧѧѧѧϧϋ�έѧѧѧѧΑόϣϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧϠϛϟ

�ˬΕѧѧѧϗϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧϔϠϛϟΎΑ�ϭ�ΓέϫΎѧѧѧυϟ�ϊ ѧѧѧϗϭΑ�ϕѧѧѧϠόΗΗ�ΏΎΑѧѧѧγϷ�ΔѧѧѧϳϠϛ�Γέϭѧѧѧλ Α�ϪΗѧѧѧγέΩ�ϥѧѧѧϛϣϳ�Ι ѧѧѧϳΣΑ

)1(.)تعمیم نتائج دراسة العینة على الظاھرة كلھا

Ϊѧѧμ ϘϳϭΔѧѧϨϴόϟΎΑϦѧѧϣ"ϥΎѧѧϫϞѧѧΜϤΗ˯ΰѧѧΟϦѧѧϣϊ ѧѧϤΘΠϣΔѧѧγέΪϟϦѧѧϣΚѧѧϴΣκ Ύѧѧμ Ψϟ

ˬΕΎϔѧμ ϟϭάѧϟϭϻΪѧΒϓϦѧϣأنѧ́ΠϠϳΚѧΣΎΒϟϰѧϟ·ΔѧγέΩϞѧϛΕΪѧΣϭˬϊ ѧϤΘΠϤϟϲѧϫϭΪѧϗ

ϥϮѧϜΗΓήѧϴΒϛˬΪѧΟΎѧϤϣΐ όѧμ ϳˬΎϬΘѧγέΩϪѧϧΈϓѧ́ΠϠϳϰѧϟ·ΔѧγέΩΔѧϨϴϋΓήϐѧμ ϣϊ ѧϤΘΠϤϠϟ

 ثالبح لمجتمع حقیقیاتمثیال ممثلة وتكونالمجتمعوحدات كافة دراسة عن تعینھ

ϑ ήѧόΗϭΔѧϨϴόϟΎѧπ ϳϰѧϠϋϥΎѧϫέΎѧϴΘΧΔѧϋϮϤΠϣϦѧϣι ΎΨѧηϷϦѧϣωϮѧϤΠϣϊ ѧϤΘΠϣ

ˬΚѧΤΒϟ˯ϻΆѧϫι ΎΨѧηϷϥϮѧϧϮϜϳΔѧϨϴόϟϲѧΘϟϢΘѧϬϳΚѧΣΎΒϟΎϬѧμ ΤϔΑˬΎϬΘѧγέΩϭΔѧϨϴόϟϭ

ΓέΎѧѧΘΨϤϟϦѧѧϣϊ ѧѧϤΘΠϣΚѧѧΤΒϟΐ ѧѧΠϳأنϥϮѧѧϜΗΔѧѧϠΜϤϣϪѧѧϟϲѧѧϓΎѧѧϳΰϣˬΔѧѧϴρήϘϤϳΪϟ

.والفكریةوالحضاریةواالجتماعیة

ΪѧϗϭΎϧΪѧϤΘϋΏϮϠѧγΔѧϨϴόϟΔѧϘϳήρϊ ѧϤΠϟΕΎѧϧΎϴΒϟΔѧϣί ϼϟΔѧγέΪϠϟΔѧϴϧΪϴϤϟϢѧϜΤΑأن

ϊ ѧϤΘΠϣΚѧΤΒϟϢѧϫϝΎѧϔρϷϦϳάѧϟϥϮѧγέΎϤϳΏΎѧόϟϷΔѧϴϧϭήΘϜϟϹϦϳάѧϟϭΡϭήѧΘϳϢϬϨѧγΎѧϣ

ϦϴѧΑ1018وˬΎѧϣΎϋΎѧϤΑϭأنϊ ѧϤΘΠϣΚѧΤΒϟήѧϴΒϛϼѧϓϦѧϜϤϳΪѧϳΪΤΗϪѧϤΠΣΔѧϗΪΑΏΎѧϴϐϟ

ΕΎϴΎѧѧμ Σ·ΔѧѧϘϴϗΩΪѧѧϘϓΎѧѧϨϳ΄ΗέέΎѧѧϴΘΧΔѧѧϨϴόϟΔϳΪѧѧμ ϘϟΔѧѧϳΪϤόϟϲѧѧΘϟϡϮѧѧϘϳΚѧѧΣΎΒϟϦѧѧϣ

)1(
.23، ص 2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، منهجیة البحث العلميصرح الدین شروخ، 
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ΎѧϬϟϼΧέΎѧϴΘΧΎΑΕΩήѧϔϣϪѧΜΤΑΔѧϘϳήτ ΑΔѧϴϤϜΤΗ ال ϝΎѧΠϣΎѧϬϴϓˬΔϓΪѧμ ϠϟΚѧϴΤΑϡϮѧϘϳϮѧϫ

Ύϴѧμ Ψη˯ΎѧϨΘϗΎΑΕΩήѧϔϣΔѧϨϴόϟΔѧϠΜϤϤϟήѧΜϛϦѧϣˬΎѧϫήϴϏΎѧϤϟΚѧΤΒϳϪѧϨϋϦѧϣΕΎѧϣϮϠόϣ

ΕΎѧϧΎϴΑϭάѧϫϭϪѧϛέΩϹϖΒѧδϤϟϪѧΘϓήόϣϭΓΪѧϴΠϟϊ ѧϤΘΠϤϟΚѧΤΒϟϩήѧλ ΎϨόϟϭΔѧϣΎϬϟϲѧΘϟ

.صحیحاتمثیالتمثلھ

ΔѧόϴΒρϭΎѧϨΜΤΑν ήѧϓΎѧϨϴϠϋ˯ϮѧΠϠϟϰѧϟ·άѧϫωϮѧϨϟϦѧϣˬΕΎѧϨϴόϟΚѧϴΣΎϧΪѧμ ϗϲѧϓΔѧϳΪΒϟ

  . متوسطة

،المتوسطة ب  الموجودینیندارستالمحولاإلحصائیات بعض على للحصول

.متعلمین المبحوث من ال100حصل على ولقد تم ت

4-�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ΞϬϧѧѧѧѧϣ:�ϭѧѧѧѧϫ�ϪѧѧѧѧϧϷ�ˬΔѧѧѧѧγέΩ�ϱϷ�ϱέϭέѧѧѧѧο ϭ�ϲѧѧѧѧγΎγ�έѧѧѧѧλ ϧϋ�ΞϬϧѧѧѧѧϣϟ�έѧѧѧѧΑΗόϳ

�Ι ѧѧѧΣΑϟ�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧϋΎΑΗ·�ΏѧѧѧΟϭϟϭ�ΏѧѧѧγΎϧϣϟ�ϕѧѧѧϳέρϟ�ϡѧѧѧγέ�ϰѧѧѧϠϋ�ϩΩϋΎѧѧѧγϳ�ϱΫѧѧѧϟϭ�Ι ѧѧѧΣΎΑϠϟ�ϪѧѧѧΟϭϣϟ

)1(.المدروسةویتم إختیار المنھج انطالقا من طبیعة المشكلة 

�ϑ ΎѧѧѧηΗϛϻ�ΕϼϛѧѧѧηϣϠϟ�ϪΗѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧΣΎΑϟ�ΎѧѧѧϬόΑΗϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧϘϳέρϟ�Ϫѧѧѧϧ�ϰѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧο ϳ�ϑ έѧѧѧόϳϭ

�ϭѧѧѧѧѧϫϭ�ˬΙ ѧѧѧѧѧΣΑϟ�ωϭѧѧѧѧѧο ϭϣ�ΎѧѧѧѧѧϫέϳΛϳ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ΕέΎѧѧѧѧѧγϔΗγϻϭ�ΔϠѧѧѧѧѧγϷ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧѧΑΎΟϹϭ�ΔѧѧѧѧѧϘϳϘΣϟ

.البرنامج الذي یحدد لنا السبیل للوصول إلى تلك الحقائق وطرق إكتشافھا

Ύѧѧѧυϟ�ΔѧѧѧόϳΑρ�ΩΩѧѧѧΣΗ�ΞϫΎѧѧѧϧϣ�ΓΩѧѧѧϋ�ϙΎѧѧѧϧϫϭ�ωϭѧѧѧο ϭϣ�ϥΎѧѧѧϛ�Ύѧѧѧϣϟϭ�ˬΔѧѧѧγϭέΩϣϟ�ΔѧѧѧϳϋΎϣΗΟϻ�Γέϫ

�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϡϠόΗѧѧѧѧϣϟ�ϑ ѧѧѧѧϧϋ�ˬϲѧѧѧѧγέΩϣϟ�ϑ ѧѧѧѧϧόϟϭ�ϕΎѧѧѧѧϓέϟ�ΔѧѧѧѧϋΎϣΟ�ϝϭѧѧѧѧΣ�έϭΩѧѧѧѧϳ�ΔѧѧѧѧϳϟΎΣϟ�ΎϧΗѧѧѧѧγέΩ

.المعلم، فإننا نرى أن أنسب منھج لدراسة ھذا الموضوع ھو المنھج الوصفي التحلیلي

Ωϭέѧѧѧѧηϛ�Ϫѧѧѧѧϓέόϳ�Ϋ·�ϲϔѧѧѧѧλ ϭϟ�ΞϬϧѧѧѧѧϣϟ:»�˯ΎϳѧѧѧѧηϷϭ�Ι ΩѧѧѧѧΣϷ�ϊ ѧѧѧѧϗϭ�ϳѧѧѧѧο ϭΗ�ϲѧѧѧѧϧόϳ�Ϫѧѧѧѧϧ́Α

�ϪѧѧѧϟϭΎϧΗϳ�ϝѧѧѧΑ�ϲѧѧѧϫ�Ύѧѧѧϣϛ�Γέѧѧѧο ΎΣϟ�ϪѧѧѧϘΎϘΣ�έϳΩѧѧѧϘΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ϊ ѧѧѧϗϭϟ�ϑ ѧѧѧλ ϭ�ϭ�ϳѧѧѧο ϭΗ�ϑ ѧѧѧϗϭΗϳ�ϻϭ

.228، 227، ص ص، 2007، دار المناهج، عمان، األردن، البحث العلمي ومناهجه في العلوم االجتماعیة والسلوكیةالطیب كشرود، )1(
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�ϭ�ϊ ѧѧѧѧѧϗϭϟ�Ϋѧѧѧѧѧϫ�ϳΣѧѧѧѧѧλ Ηϟ�ΓΩѧѧѧѧѧϳϔϣ�ΕΎΟΎΗϧΗѧѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ϝϭѧѧѧѧѧλ ϭϟ�ν έѧѧѧѧѧϐϟ�έѧѧѧѧѧϳϳϐΗϟϭ�ϝѧѧѧѧѧϳϠΣΗϟΎΑ

)1(.تحدیثھ أو استعمالھ أو استحداث معرفة جدیدة لھ

�ΞϬϧѧѧѧѧϣϟ�ϭѧѧѧѧϫ�ϲϔѧѧѧѧλ �ϭѧѧѧѧϟ" :�ϑ ѧѧѧѧλ ϭϟ�ˬ�ϡυϧѧѧѧѧϣϟ�ϲѧѧѧѧϣϠόϟ�έϳѧѧѧѧγϔΗϟ�ϭ�ϝѧѧѧѧϳϠΣΗϟ�ϝΎϛѧѧѧѧη�ΩѧѧѧѧΣ

�ΔѧѧѧϧϧϘϛ�ΕΎѧѧѧϣϭϠόϣ�ϭ�ΕΎѧѧѧϧΎϳΑ�ϊ ѧѧѧϳϣΟ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�Ύѧѧѧϳϣϛ�Ύϫέϳϭѧѧѧλ Ηϭ�ΓΩΩѧѧѧΣϣ��ΔϠϛѧѧѧηϣ�ϭ�ΓέϫΎѧѧѧυ

".وتحلیلھا و إخضاعھا للدراسة الدقیقة عن الظاھرة أو المشكلة وتصنیفھا 

�ϲϔѧѧѧѧѧλ ϭϟ�ΞϬϧѧѧѧѧѧϣϟ�ϑ έѧѧѧѧѧόϳ�Ύѧѧѧѧѧϣϛ":ϝѧѧѧѧѧϣΎϛΗΗ�ϲѧѧѧѧѧΗϟ�ΔѧѧѧѧѧϳΛΣΑϟ�Ε˯έѧѧѧѧѧΟϹ�ΔѧѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�Ϫѧѧѧѧѧϧ́Α

�ΎϬϔϳϧѧѧѧѧѧλ Η�ϭ�ΕΎѧѧѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϭ�ϕΎѧѧѧѧѧϘΣϟ�ϊ ѧѧѧѧѧϣΟ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ΩΎѧѧѧѧѧϣΗϋ�ωϭѧѧѧѧѧο ϭϣϟ�ϭ�ΓέϫΎѧѧѧѧѧυϟ�ϑ ѧѧѧѧѧλ ϭϟ

�ϭ�ΞΎѧѧѧΗϧ�ϰѧѧѧϟ·�ϝϭѧѧѧλ ϭϟ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗϟϻΩ�ι ϼΧΗѧѧѧγϻ�ˬ�ΎѧѧѧϘϳϗΩϭ�ΎѧѧѧϳϓΎϛ�ϼϳѧѧѧϠΣΗ�ΎѧѧѧϬϠϳϠΣΗ�ϭ�ΎѧѧѧϬΗΟϟΎόϣϭ

.تعمیمات عن الظاھرة أو الموضوع محل البحث 

�ΏѧѧѧγϧϷ�ϭѧѧѧϫ�ϪѧѧѧϧϷ�ϲѧѧѧϠϳϠΣΗϟ�ϲϔѧѧѧλ ϭϟ�ΞϬϧѧѧѧϣϟ�Ι ѧѧѧΣΑϟ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ΕϠϣόΗѧѧѧγ�Ωѧѧѧϗϭ�ΔѧѧѧΟϟΎόϣϟ

ϭ�ΓέϫΎѧѧѧѧυϟ2�ϊ ѧѧѧѧϣΟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�ϥѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧϳϣϛ�Ύϫέϳϭѧѧѧѧλ Ηϭ�ΎϬϔѧѧѧѧλ ϭϟ�ϊ ѧѧѧѧΟϧϷ�ΔѧѧѧѧϘϳέρϟ�έΎѧѧѧѧΑΗϋϹ�έѧѧѧѧυϧ

.معلومات مفتتة عن الظاھرة وتصنیفھا وتحلیلھا وإخضاعھا للمعالجة الدقیقة

:أدوات جمع البیانات -5

ΔѧѧѧѧϣϠϛ�ϡϬΗΎѧѧѧѧλ λ ΧΗ�ϑ ѧѧѧѧϠΗΧϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϥϭΛΣΎѧѧѧѧΑϟ�ϡΩΧΗѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΔϠϳѧѧѧѧγϭϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΓέΎѧѧѧѧηϹ�ΓΩ

�ϲѧѧѧϓ�ϝϣόΗѧѧѧγΗ�ΕΎѧѧѧϳρόϣϟϭ�ΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϊ ѧѧѧϣΟΑ�ϕѧѧѧϠόΗΗ�ϝΎѧѧѧγϭϟ�ϩΫѧѧѧϫ�ΕѧѧѧϧΎϛ�˯ϭѧѧѧγ�ΔѧѧѧϳϣϠόϟ�Ι ϭѧѧѧΣΑϟ

.والمعلومات المختلفة أو بعملیات الجدولة ولتصنیف

:ونظرا لطبیعة بحثنا وھدف الدراسة اعتمدنا األدوات التالیة

:المالحظة -5-1

ϲѧѧѧγΣϟ�ΩѧѧѧϬΟϟ�ϥѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΑϋ�ϲѧѧѧϫ�ΔѧѧѧυΣϼϣϟ�ϥ·�ϱΫѧѧѧϟ�ϡυΗѧѧѧϧϣϟϭ�ϡυϧѧѧѧϣϟ�ϲѧѧѧϠϘόϟϭ�ϪѧѧѧΑ�ϡϭѧѧѧϘϳ

ΔѧѧѧѧϳΟέΎΧϟ�έϫΎѧѧѧѧυϣϟ�ν ѧѧѧѧόΑ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧѧόΗϟ�ΔѧѧѧѧϳϐΑ�Ι ѧѧѧѧΣΎΑϟ�ΔѧѧѧѧϳϔΧϟϭ�ΔΣϳέѧѧѧѧλ ϟ�ΓέΎѧѧѧѧΗΧϣϟ

.78، ص 1985دیث، اإلسكندریة، ، المكتب الجامعي الحالبحث العلمي الخطوات المنهجیة إلعداد البحوث االجتماعیةمحمد شفیق، )1(
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Εѧѧѧѧѧѧϗϭϭ�ϥϳѧѧѧѧѧѧόϣ�ϑ ѧѧѧѧѧѧϗϭϣ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�έѧѧѧѧѧѧο ΎΣϟ�ϙϭϠѧѧѧѧѧѧγϟϭ�Ι ΩѧѧѧѧѧѧΣϷϭ�έϫϭѧѧѧѧѧѧυϠϟΩΩѧѧѧѧѧѧΣϣ.

ΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϊ ѧѧѧϣΟ�ΕϭΩ�ϯ ΩѧѧѧΣ·�ΎѧѧѧϬϧ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧυΣϼϣϟ�ϑ έѧѧѧόΗ�ϥ�ϥѧѧѧϛϣϳ�Ύѧѧѧϣϛ.ϡΩΧΗѧѧѧγΗϭ�ϲѧѧѧϓ

ϝϭѧѧѧλ Σϟ�ϥѧѧѧϛϣϳ�ϻ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϊ ѧѧѧϣΟϟ�ΔѧѧѧϳϧΩϳϣϟ�Ι ϭѧѧѧΣΑϟΔѧѧѧγέΩϟ�ϕѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧϋ�ΎѧѧѧϬϳϠϋ

ϕѧѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧѧϋ�ΎѧѧѧѧϬόϣΟ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϻ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϡΩΧΗѧѧѧѧγΗ�Ύѧѧѧѧϣϛ�ˬ�ΔѧѧѧѧϳΑΗϛϣϟ�ϭ�Δѧѧѧѧϳέυϧϟ

Δϳϣѧѧѧѧѧѧγέϟ�Ε˯Ύѧѧѧѧѧѧλ ΣϹ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϳέΩϹ�ΕϼΟѧѧѧѧѧѧγϟϭ�ϕΎѧѧѧѧѧѧΛϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϭ�ΓέΎϣΗѧѧѧѧѧѧγϻ

ΏѧѧѧϳέΟΗϟ�ϭ�έϳέΎѧѧѧϘΗϟϭ.�Ι ѧѧѧΣΎΑϟ�ϪѧѧѧυΣϼϳ�Ύѧѧѧϣ�ϝϳΟѧѧѧγΗϭ�ˬ�ΔѧѧѧυΣϼϣϟ�ΏѧѧѧϳϭΑΗ�Ι ѧѧѧΣΎΑϠϟ�ϥѧѧѧϛϣϳϭ

.اء كان كالماً أم سلوكاً المبحوث سومن

:االستبیان-5-2

-�ϝϭѧѧѧѧλ Σϟ�ϝѧѧѧѧΟ�ϥѧѧѧѧϣ�ΩέѧѧѧѧϓϷ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ωί ϭѧѧѧѧΗ�ΔϠѧѧѧѧγ�ΔѧѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϡѧѧѧѧο ϳ�ΝΫϭѧѧѧѧϣϧ�ϲѧѧѧѧϫϭ

�ϥѧѧѧѧϋ�Ύѧѧѧѧϣ·�ΓέΎϣΗѧѧѧѧγϻ�ΫѧѧѧѧϳϔϧΗ�ϡΗѧѧѧѧϳϭ�ϑ ѧѧѧѧϗϭϣ�ϭ�ΔϠϛѧѧѧѧηϣ�ϭ�ωϭѧѧѧѧο ϭϣ�ϝϭѧѧѧѧΣ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϠόϣϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ

ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέΑϟ�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέρ�ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋ�ϥϳΛϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑϣϟ�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέΗ�ϥ�ϭ�ΎϧϣΩΧΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέρ.)1(

�ϥΎϴΒΘѧѧѧѧγϻΎΑ�Ϊѧѧѧѧμ Ϙϳ"�ϝϮѧѧѧѧΣ�ΔѧѧѧѧϴϧΪϴϣϭ�Δѧѧѧѧϴϟϭ�ΕΎѧѧѧѧϧΎϴΑ�ϊ ѧѧѧѧϤΠϟ�ϞϤόΘѧѧѧѧδΗ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ΔϠϴѧѧѧѧγϮϟ�ϚѧѧѧѧϠΗ

ϲѧѧѧѧϤϠόϟ�ΚѧѧѧѧΤΒϟ�ΓήϫΎѧѧѧѧυ�ϭ�ΔϠϜѧѧѧѧθϣ."�ϲѧѧѧѧϨόΗ�ΎѧѧѧѧϤϛ"�ϡϮѧѧѧѧϘϳ�ΔѧѧѧѧΑϮΘϜϤϟ�ΔϠΌѧѧѧѧγϷ�Ϧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣ

�Ϧѧѧѧѧϣ�ΕΎѧѧѧѧϧΎϴΒϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϮѧѧѧѧμ Τϟ�ϲѧѧѧѧϓ�Ύ˱ϣΪΨΘѧѧѧѧγ�ήѧѧѧѧΜϛ�ΓΩ�ϲѧѧѧѧϫϭ�ˬΎѧѧѧѧϬϨϋ��ΔѧѧѧѧΑΎΟϹΎΑ�ΐ ѧѧѧѧϴΠϤϟ

ΠΗϭ�ϢѧѧѧѧѧϬέ�Δѧѧѧѧѧϓήόϣϭ�ΓήѧѧѧѧѧηΎΒϣ�ϦϴΛϮѧѧѧѧѧΤΒϤϟϢϬΗΎѧѧѧѧѧϫΎ"،�ΓέΎϤΘѧѧѧѧѧγ�ˬ˱Ύѧѧѧѧѧπ ϳ�ϥΎϴΒΘѧѧѧѧѧγϻ�ϲѧѧѧѧѧϨόϳϭ

�Ϟѧѧѧμ Τϳ�ϭ�ˬΎѧѧѧϬΜΤΑ�Ωήѧѧѧϳ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔϠϜѧѧѧθϤϟΎΑ�ΔϠѧѧѧμ ϟ�ΕΫ�ΕΎѧѧѧΑΎΘϜϟ�˯Ϯѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ�ΚѧѧѧΣΎΒϟ�ΎϬϤϤѧѧѧμ ϳ

�ϦϴΛϮѧѧѧΤΒϤϟ�Ϧѧѧѧϋ�Δѧѧѧϴϟϭ�ΕΎѧѧѧϧΎϴΑ�ϦϤѧѧѧπ ΘΗ�ˬΔѧѧѧϴϤϠϋ�β ѧѧѧγ�˯Ϯѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ�ΎϬϟΪѧѧѧόϳϭ�ˬΓΰϫΎѧѧѧΟ�ΎѧѧѧϬϴϠϋ

ѧѧѧѧόϣ�ϦϴѧѧѧѧϨΛϻ�ϭ�ΔѧѧѧѧΣϮΘϔϣ�ϭ�ΔѧѧѧѧϘϠϐϣ�Δϐϴѧѧѧѧμ Α�ΎϫΩΪѧѧѧѧϋ·�ϢѧѧѧѧΗ�ˬΚѧѧѧѧΤΒϟ�ϑ Ϊѧѧѧѧϫ�Ϧѧѧѧѧϋ�ΕήѧѧѧѧϘϓϭ اً أو

�ˬΎѧѧѧϫϮΤϧ�ϭ�ˬΔѧѧѧϟϭΎϨϤϟ�ϭ�ˬΪѧѧѧϳήΒϟ�ϞѧѧѧΜϣ�ˬΔѧѧѧϨϴόϣ�ΔϠϴѧѧѧγϭ�Δτ ѧѧѧγϮΑ�Ϫѧѧѧϴϟ·�Ϟѧѧѧμ Η�ΚѧѧѧϴΤΑ�ˬέϮѧѧѧμ ϟΎΑ

ΎѧѧѧѧѧϬϨϋ��ΔѧѧѧѧѧΑΎΟϹ�Ϧѧѧѧѧѧϣ�ύήѧѧѧѧѧϔϟ�ΪѧѧѧѧѧόΑ�ΎѧѧѧѧѧϬΗΫ�ΔϠϴѧѧѧѧѧγϮϟΎΑ�ΚѧѧѧѧѧΣΎΒϠϟ�ΩϮѧѧѧѧѧόΗϭ.�ˬϖѧѧѧѧѧϠϐϤϟ�ϥΎϴΒΘѧѧѧѧѧγϻ

.فتوح، واالستبیان المغلق المفتوحواالستبیان الم

.123، ص2002، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ، تدریب على منهجیة البحث العلمي االجتماعیةرشید زرواتي)1(



اإلجـراءات المنهجیـة للدراسـةرابع   الفصل ال

131

ϷΎΑ�ϥϭѧѧѧѧΑόϠϳ�ϥϳΫѧѧѧѧϟ�ΫѧѧѧѧϳϣϼΗϟΎΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧ�ΓέΎϣΗѧѧѧѧγ�ΎϧϣΩΧΗѧѧѧѧγ�Ωѧѧѧѧϗϭ�Ωѧѧѧѧϗϭ��ΔѧѧѧѧϳϧϭέΗϛϟϹ�ΏΎѧѧѧѧόϟ

:محاور االستمارة كاآلتي3تضمنت 

.المعلومات الشخصیة الخاص بالمفردات العینة :المحور األول

ϲϧΎѧѧѧΛϟ�έϭѧѧѧΣϣϟ:�ΕѧѧѧϧΎϛ�ϥ·�ϝϭѧѧѧΣ�ΏΎѧѧѧόϟϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ΫѧѧѧϳϣϠΗϟ�ϝΎѧѧѧΑϗ·�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϳΑΎΟϳ�Δѧѧѧϗϼϋ�ϙΎѧѧѧϧϫ

.اإللكترونیة وممارستھ للعنف المادي داخل الوسط المدرسي 

ϲϧΎѧѧѧѧѧΛϟ�έϭѧѧѧѧѧΣϣϟ:�ϥ·�ϝϭѧѧѧѧѧΣ�ΏΎѧѧѧѧѧόϟϷ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ΫѧѧѧѧѧϳϣϠΗϟ�ϝΎѧѧѧѧѧΑϗ·�ϥϳѧѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧѧϳΑΎΟϳ�Δѧѧѧѧѧϗϼϋ�ϙΎѧѧѧѧѧϧϫ

.اإللكترونیة وممارستھ للعنف الغیر المادي داخل الوسط المدرسي 

5-3-ΔѧѧѧѧϠΑΎϘϣϟ:Α�Ωѧѧѧѧλ Ϙϳ�ΎѧѧѧѧϬ"�ˬΔѧѧѧѧϬΟϭϣ�ϑ ѧѧѧѧϗϭϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϥϳѧѧѧѧλ Χη�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϡΗѧѧѧѧϳ�ϲѧѧѧѧυϔϟ�ϝѧѧѧѧϋΎϔΗ

�ν ѧѧѧόΑ�έϳΛΗѧѧѧγϳ�ϥ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟΎΑ�ϡΎѧѧѧϘϟ�ϭѧѧѧϫϭ�ΎϣϫΩѧѧѧΣ�ϝϭΎѧѧѧΣϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ϯ Ωѧѧѧϟ�ΕέѧѧѧϳϐΗϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧϣϭϠόϣϟ

."المبحوث والتي تدور حول آرائھ ومعتقداتھ

ϲѧѧѧρϔϟ�Ι ϳΩѧѧѧΣ�ϭ�έϭѧѧѧΣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘΗ�ΔϠϳѧѧѧγϭ�ΎѧѧѧϬϧ́Α�ϑ έѧѧѧόΗϭ)ϱϭϔѧѧѧη(�Ι ѧѧѧΣΎΑϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ΓέѧѧѧηΎΑϣ

�ϝΎѧѧѧѧΟϣ�ϲѧѧѧѧϓ�Ι ѧѧѧѧΣΎΑ�ϱϷ�ϥѧѧѧѧϛϣϳ�ϻ�ϲѧѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧѧϳϧϘΗϟ�έѧѧѧѧΛϛ�ϥѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ΓΩ�ΩѧѧѧѧόΗϭ�ˬΙ ϭѧѧѧѧΣΑϣϟϭ

�ϥѧѧѧϋ�ϲѧѧѧο ΎϘΗϟϭ�ΎѧѧѧϬϧϋ�˯ΎϧϐΗѧѧѧγϻ�ωΎѧѧѧϣΗΟϻ�ϡѧѧѧϠϋ�ϱ�ϭѧѧѧϠΣΗ�ϻ�ϥΎѧѧѧϳΣϷ�ΏѧѧѧϟΎϏ�ϲѧѧѧϓϭ�ΎѧѧѧϬΗΎϳϧΎϛϣ·

ΓΩϷ�ϩΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ�ϑ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳυϭΗϭ�ϡΩΧΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ�ϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩ.)1(

�ΎѧѧѧϬϧ́Α��ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϑ έѧѧѧόΗ�Ύѧѧѧϣϛ"�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϱέѧѧѧΟϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ι Χѧѧѧηϟ�ΎϫΩѧѧѧΑϳ�ˬϥϳѧѧѧλ Χη�ϥϳѧѧѧΑ�ΔѧѧѧΛΩΎΣϣ

-�ΔϠѧѧѧѧѧλ ϟ�ΔѧѧѧѧѧϘϳΛϭ�ΕΎѧѧѧѧѧϣϭϠόϣ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧѧѧλ Σϟ�ϰѧѧѧѧѧϟ·��ϑ ΩѧѧѧѧѧϬΗϭ�ˬ�Δѧѧѧѧѧϧϳόϣ�ϑ ΩѧѧѧѧѧϫϷ�Ι ѧѧѧѧѧΣΎΑϟ

Ι ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑϟΎΑ".

�ΔѧѧѧѧϳϠϣϋ�ΎѧѧѧѧϬϧ́Α�ˬ˱Ύѧѧѧѧο ϳ�ϑ έ˷ѧѧѧѧόΗϭ�Ι ѧѧѧѧΣΎΑϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ϝΎѧѧѧѧ͉όϓ�έϭѧѧѧѧΣ�ΔѧѧѧѧϣΎϗ·�ϰѧѧѧѧϟ·�ϑ ΩѧѧѧѧϬΗ�ˬΓΩϭѧѧѧѧλ Ϙϣ

.والمبحوث أو أكثر؛ للحصول على بیانات مباشرة ذات صلة بمشكلة البحث

�ΎѧѧѧϬϔϳέόΗ:�Ωέѧѧѧϓ�ϥϳѧѧѧΑϭ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟΎΑ�ϡΎѧѧѧϘϟ�ϥϳѧѧѧΑ�ϲѧѧѧυϔϠϟ�ϝΩΎѧѧѧΑΗϟ�Ϫѧѧѧϳϓ�ϡΗѧѧѧϳ�ϱϭϔѧѧѧη�ϥΎϳΑΗѧѧѧγ�ϲѧѧѧϫ

�έϋΎѧѧѧѧηϣ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧϫΎΟΗ�ϭ�˯έѧѧѧѧΑ�ρΑΗέѧѧѧѧΗ�ΕΎѧѧѧѧϣϭϠόϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϝϭѧѧѧѧλ ΣϠϟ�Ωέѧѧѧѧϓ�ΓΩѧѧѧѧϋ�ϭ�ϊ ѧѧѧѧϓϭΩ�ϭ

.190فضل دلیو وآخرون،مرجع سابق، ص )1(
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�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϑ ѧѧѧѧѧϠΗΧΗ�ΎѧѧѧѧѧϬϧ�ϻ·�ΔѧѧѧѧѧϳϭΑέΗϟ�Ι ϭѧѧѧѧѧΣΑϟ�ωϭѧѧѧѧѧϧ�ϡѧѧѧѧѧυόϣ�ϊ ѧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϡΩΧΗѧѧѧѧѧγΗϭˬ ϙϭϠγ�ϭ

�ΕϭΩϷ�Ώѧѧѧγϧ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧΑΗόΗ�ϝΎѧѧѧΛϣϟ�ϝϳΑѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠόϓ�ˬΔѧѧѧγέΩϟ�ϲѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧΑΗϣϟ�ΞϬϧѧѧѧϣϟ�ΏѧѧѧγΣ�ΎѧѧѧϬΗϳϣϫ

�ΔѧѧѧѧѧϟΎΣϟ�ΔѧѧѧѧѧγέΩ�Ι ϭѧѧѧѧѧΣΑΑ�ϕѧѧѧѧѧϠόΗϳ�ΎѧѧѧѧϬϳϓ�Ύϣϳѧѧѧѧѧγ�ϻϭ�ϲϔѧѧѧѧѧλ ϭϟ�ΞϬϧѧѧѧѧѧϣϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΎϣΩΧΗѧѧѧѧγ, إال ان

�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ�ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗϳϣϫϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϳέΟΗϟ�ΞϬϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟϭ�ϲΧϳέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗϟ�ΞϬϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϟ.

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ΔϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ�ϑ ϳϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Η:

-�ι ϭѧѧѧΣϔϣϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧϣϭ�ΕέΎѧѧѧΑΗΧϻ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϋϭϣΟϣ�ϝ̈́ѧѧѧγ�ϝѧѧѧϛ�ϊ ΑΗΗѧѧѧγϳ�ΎѧѧѧϬϳϓϭ�ΓΩѧѧѧϳϘϣ�ΔϠѧѧѧγ

Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέ�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔΗϳ�ϱΫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ�ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΗΧϻ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·�ΓέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϹ�ϻ·.

-�ΓΩѧѧѧϳϘϣ�ϪΑѧѧѧη�ΔϠѧѧѧγ:�ϝϛѧѧѧηΑ�ϥѧѧѧϛϟϭ�ΔѧѧѧϳΩέϔϟ�ΕΎѧѧѧΑΎΟϹΎΑ�ϣѧѧѧγϳ�ϝϛѧѧѧηΑ�ΔϠѧѧѧγϷ�ΎѧѧѧϬϳϓ�ύΎѧѧѧλ Ηϭ

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϐϠϟ�ΩϭΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϣ.

-�ΔѧѧѧѧΣϭΗϔϣϟ�ΔϠѧѧѧѧγϷ:�ϰѧѧѧѧϟ·�ΓΩΩѧѧѧѧΣϣ�έѧѧѧѧϳϏ�Δόѧѧѧѧγϭ�ΔϠѧѧѧѧγ�ϪѧѧѧѧϳΟϭΗΑ�ϝѧѧѧѧΑΎϘϣϟ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�ΎѧѧѧѧϬϳϓϭ

ι ϭѧѧѧѧΣϔϣϟϭ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϥϳѧѧѧѧΑ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϥѧѧѧϣ�ωϭѧѧѧѧϧ�ϥϳϭѧѧѧѧϛΗ�ϰѧѧѧϟ·�ϱΩ̈́ѧѧѧѧϳ�Ύѧѧѧѧϣϣ�ι ϭѧѧѧΣϔϣϟ.)1(

وھو یرتبط بعاملین:تنفیذ المقابلة-

-�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϝϳΟѧѧѧγΗ:�ΔϠѧѧѧγϷ�ωϭѧѧѧϧΑ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϝϳΟѧѧѧγΗ�ΏϭϠѧѧѧγ�ρΑΗέѧѧѧϳ�ϲѧѧѧϫ�ϝѧѧѧϬϓ�ΔѧѧѧΣϭέρϣϟ

�ϙѧѧѧϟΫϭ�ΔѧѧѧϳϣϫϷ�ΔѧѧѧϐϟΎΑϟ�ΕΎѧѧѧϳϠϣόϟ�ϥѧѧѧϣ�έѧѧѧΑΗόϳ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ϝϳΟѧѧѧγΗ�ϥ�υѧѧѧΣϼϳϭ�ΔѧѧѧΣϭΗϔϣ�ϡ�ΓΩѧѧѧϳϘϣ

�ΓΩѧѧѧϋ�ϝϳΟѧѧѧγΗϟ�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ΫѧѧѧΧΗΗϭ�ˬϥϳѧѧѧλ ϭΣϔϣϟ�ϯ ϭΗѧѧѧγϣϭ�ϪѧѧѧϓΩϫϭ�Ι ѧѧѧΣΑϟ�ωϭѧѧѧο ϭϣΑ�ΎѧѧѧϬρΎΑΗέϻ

ΔϳΗϭѧѧѧλ ϟ�ΕϼΟѧѧѧγϣϟ�ϡΩΧΗѧѧѧγ�ϭ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�˯ΎѧѧѧϧΛ�ΕΎѧѧѧϣϭϠόϣϠϟ�ϲΑΎѧѧѧΗϛϟ�ϝϳΟѧѧѧγΗϟ�ΎѧѧѧϬϧϣ�ϝΎϛѧѧѧη

.

-ΟϭΗ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�Ϫѧѧѧϳ:�ϪѧѧѧΟϭϳ�ϱΫѧѧѧϟ�ΏϭϠѧѧѧγϷ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�ΎѧѧѧϬϧϋ�έϔѧѧѧγΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕΎѧѧѧϧΎϳΑϟ�ϑ ѧѧѧϗϭΗΗ

�ΔѧѧѧѧϠΑΎϘϣϟ�Ι ѧѧѧѧΣΎΑϟ�ϪѧѧѧѧΑ.�ΩΩѧѧѧѧλ ϟ�Ϋѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϣΎϫ�έϭΩ�ΔѧѧѧѧΗέΎϬϣϭ�Ι ѧѧѧѧΣΎΑϟ�Δϳѧѧѧѧλ Χη�ΏѧѧѧѧόϠΗϭ.

�ϪѧѧѧϬϳΟϭΗϭ�Ι ϳΩѧѧѧΣϟ�ϝϼϬΗѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϪѧѧѧΗέΩϗ�Ι ѧѧѧΣΎΑϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϫέϓϭΗ�ϲѧѧѧϐΑϧϳ�ϲѧѧѧΗϟ�ΕέΎѧѧѧϬϣϟ�ϥѧѧѧϣϭ

.190فضل دلیو وآخرون،مرجع سابق، ص )1(
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ѧѧѧѧηΗϟ�ϝѧѧѧϣϭϋ�ΓέΎѧѧѧѧΛ·�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧѧΗέΎϬϣ�ϙϟΫѧѧѧϛϭ�ι ϭѧѧѧѧΣϔϣϟ�ϥϳѧѧѧΑϭ�ϪѧѧѧѧϧϳΑ�ϝѧѧѧϋΎϔΗϟ�ϝѧѧѧѧόΟΗ�ϲѧѧѧΗϟ�ϕϳϭ

.أمرا سھال یؤدي إلى سھولة الحصول على االستجابات المطلوبة

:أسالیب المعالجة اإلحصائیة-6

�ϲѧѧѧѧѧϓϭ�ΔѧѧѧѧѧγέΩϟ�ωϭѧѧѧѧѧο ϭϣϟ�ϲѧѧѧѧѧϣϠϋ�ϊ ΑΎѧѧѧѧѧρ�ϡϳΩѧѧѧѧѧϘΗ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ΔϳΎѧѧѧѧѧλ ΣϹ�ΏϳϟΎѧѧѧѧѧγϷ�ΩϋΎѧѧѧѧѧγΗ

ΕέέѧѧѧϛΗϟ�ΎѧѧѧϬϧ�ϰѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧόΗϭ�ˬΔѧѧѧϳϭϣϟ�ΔΑѧѧѧγϧϟΎΑ�ΎϧόΗѧѧѧγ�ϩΫѧѧѧϫ�Ύϧϋϭѧѧѧο ϭϣx100�ϰѧѧѧϠϋ

.مجموع التكرارات وكذا الوسط الحسابي ویعرف على أنھ مجموع القیم على عدده

=ݔ�:الوسط الحسابي  ∑(ni ∙ xi)/∑ n

)1(:النسبة المئویة

)
1
مرجع سبق ذكره ، ص، رشید زرواتي)

x100التكرارات 

مجموع التكرارات
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  :خالصة 

�ΕϻΎѧѧѧΟϣ�ΩѧѧѧϳΩΣΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϝѧѧѧλ ϔϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΟϬϧϣϟ�έΎѧѧѧρϹ�ν έѧѧѧϋ�ϡѧѧѧΗ�ΩѧѧѧϘϟ)�ϲϧΎѧѧѧϛϣϟ

–�ϲϧΎѧѧѧѧѧϣί ϟ–�ϱέѧѧѧѧѧηΑϟ(�ϩΫѧѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϡΩΧΗѧѧѧѧѧγϣϟ�ΞϬϧѧѧѧѧѧϣϟ�ΩѧѧѧѧѧϳΩΣΗ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ΎѧѧѧѧѧϧϗέρΗ�ϙѧѧѧѧѧϟΫ�ΩѧѧѧѧѧόΑϣϭ

�ϲϔѧѧѧѧλ ϭϟ�ΞϬϧѧѧѧѧϣϟ�ϭѧѧѧѧϫϭ�ϻ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�ΔѧѧѧѧγέΩϟ�˯έѧѧѧѧΟϹ�ΩѧѧѧѧϣΗόϣϟ��ΕϭΩϷ�ϰѧѧѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧѧѧο ϹΎΑϭ

ѧѧѧѧѧѧΟϭϣϟ�ΓέΎϣΗѧѧѧѧѧѧγϹΎϛ�ˬ�έΎѧѧѧѧѧѧΗΧϣϟ�ΞϬϧѧѧѧѧѧѧϣϟ�ΔѧѧѧѧѧѧόϳΑρϭ�ΕΎϛϭϠѧѧѧѧѧѧγϟ�ΔѧѧѧѧѧѧυΣϼϣϭ�ˬ�ϥϳѧѧѧѧѧѧϣϠόΗϣϠϟ�Ϫ

.الصادرة منھم ومقابلة بعضھم من أجل تحدید العینة الممثلة لمجتمع الدراسة 

.وفي األخیر تم تحدید األسالیب اإلحصائیة للبیانات 



عرض النتائج الدراسة :الفصل الخامس 

:تمھید 

.عرض بیانات الدراسة -1

.نتائج الدراسة عرض -2

.المتعلقة بالفرضیة األولى عرض نتائج الدراسة -2-1

.المتعلقة بالفرضیة الثانیة نتائج الدراسة عرض -2-2

  :خالصة 

:الخاتمة 
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:تمھید

عرضفیھیتمبحیثالدراسة،منالتحلیلياألولالجزءالتطبیقيالجانبھذایضم

عرضالدراسةأھدافولتحقیقعلیھا،المتحصلالمعطیاتوتفسیروالكیفيالكميالتحلیل

فیھیتمبحیثالدراسة،منالتطبیقيالجانب في االستنتاجاتجزءوھوالنھائیةالدراسة نتائج

دواتأبمساعدةالمبحوثین على توزیعھاتمالتياالستمارةأسئلةمنسؤالكل نتائجعرض

.األخرىالدراسة
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:الدراسةبیاناتعرض-1

الشخصیةبالبیاناتالخاصةجدولبیاناتتحلیل:

:الجنسبحسبالعینةالمئویةوالنسبالتعدادیبین01رقمالجدول:الجنس

شملتالدراسةمجتمعالمفرداتتوزیعطریقةیوضحالذي01الجدولخاللمن

80أيالذكورفئةمن%80نسبةأنإالواإلناثالذكورالجنسینمنكال

وھذاجداقلیلةاإلناثنسبةأنفلھذاأنثى20أي%20فھماإلناث،أماذكر

لكلإلھتماماتلنوعیةراجعوھذاللعینةتحدیدھاحاولناالتيلخصائصراجع

نجدوكماالدراسةعینةعلىالغالبةالفئةالذكورفئةأننالحظھناومن،فئة

میالأكثرالذكورأنبالقولوذلكالعنفلظاھرةتفسیرھافيالبیولوجیةالنظریة

تدفعھموالتيللظاھرة،تفسیرھافيالبیولوجیةطبیعتھمبحكماإلناثمنللعنف

.ذاتھمإلبرازوكذاالعنفلممارسة

البحث مجتمع في اإللكترونیةاأللعابیمارسونالذینالذكورعددارتفاع فيكذلكوالسبب

نختارمرةكل في أننا كما إناث، مع بالمقارنةاإللكترونیةلأللعابممارسةأكثرالذكورلكون

معظم في اإلناثمنأكثرلأللعابممارسینالذكورعینةفیھاتكونالمفرداتنجدعینةفیھا

.المفردات

المئویةالنسبةالتكرارالجنس

%8080ذكر

%2020األنثى

%100100المجموع
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السنبحسبالعینةلمفرداتالحسابيالمتوسطیبین:02رقمالجدول:السن

:

المئویةنف-مالتكرارالفئات

10-12201120%

12-14401340%

14-16231523%

16-18171720%

%100100المجموع

علىالجدولھذابیاناتوتكشفالمبحوثینسنیبینالذي2الجدولخاللمن

تلیھثم]14-12[مجالفي%40كانتللمبحوثینعمریةفئةأعلىأن

وفي]12-10[المجالفي%20ثم]1416[الالمجفي23%

یلعبونالذیناألطفالأنیعني،وھذا]18-16[المجالفي%20األخیر

.14أعمارھمتفوق%83نسبةھماأللعاب

=ݔ ∑(ni ∙ xi)/∑n

=[(11x20)+(13x40)+(15x23)+(17x17)]100/

13,74=
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یمثلحیثنسبة13,74ھوالدراسةمجموعأعمارمتوسطفإنأخرىجھةومن

مرحةھيالمرحلةھذه،باأللعابللعبالطفلفیھایتوجھالتيالمرحلةسنھذا

.مصیرهتحدیدیتمالتيحساسةمرحلةوھيالمراھقةمرحلةحرجةالعمریة

تراوحتحیثالمراھقة،مرحلةفيالمبحوثینأنلنایتبینسبقماعلىوبناءا

تغیراتفیھاتحثالتيالمرحلةھذهسنة،18و10مابینھناالعینةأفرادأعمار

وربمایعیشونھا،التيالمعیشیةالظروفوكذاالتالمیذعلىتؤثروفیزولوجیةنفسیة

األساتذةطرفمنیتلقونھاالتيالقاسیةالمعاملةإلىراجعةللعنفممارستھمتكون

.التربویینوالمساعدین

العینةلمفرداتالسنةإلعادةیبین03رقمالجدول:السنةاإلعادة

68ھيالمعدیننسبةالعینةلمفرداتالسنةإعادةنسبة03الجدولھذایوضح

تمالتيالعینةلمفرداتراجعوھذا%32بنسبةفھمالسنةیعیدوالموالذین%

.السنةأعادواالعینةمفرداتمنالكبیرةنسبةأننجد.إنتقاءھم

العنیفالسلوكحدوثأناإلحباطنظریةفيوزمالئھ»دوالرد«یقولكما

العنیفلسلوكالتحفیزدرجةأنأیضاویقولاإلحباط،منحالةوجوددائمایفترض

عواملثالثوھناكاإلحباط،درجةمعمباشربشكلتتباینللعنفالدافعیةمدةأي

المئویة-نالتكرار

68%68نعم

%3232ال

%100100المجموع
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ودرجةأحبطھالذيالھدفأھمیةأيالتدعیمیةالقیمةھيالصددھذافيحاسمة

فكلمامنحدثتأيالمتتالیةالمحیطةاالستجاباتوعددالمحیطةباالستجابةالتدخل

عددكانوكلمااالستجابةإعاقةدرجةزادتوكلماأحبطالذيالھدفأھمیةزادت

)1(.العنیفللسلوكاإلغواءدرجةزادتكلماالمعاقةاالستجابات

:العینةلمفرداتاإلعاداتعددیبین:04رقمالجدول

المئویة-ن التكرار اإلعاداتعدد

%32 32  الشيء

%40 40 01

%18 18 02

%10 10 04

%100 100 المجموع

الذینفإنھعینةالمفرداتإعاداتعددعنمعطیاتیقدمفھو5رقمالجدولأما

مرتینأعادوالذینو%40واحدةمرةأعادوالذینو%32فھمیرسبوالم

%68نسبةأننستنتجھناومن%10أعادواالذینو%18فنسیتھم

الدراسيالمردودضعفراجعاأللكترونیةلأللعابممارستھمأننجدالسنةمعدین

:بالفرضیاتخاصة

.65زهیة دباب، مرجع سابق، ص ).1(
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للعنفممارستھزاإللكترونیةاأللعابعلىالتلمیذإقبالبینإجابةعالقةھناك

بـــــقیامھفيیتجلىالذيوالمدرسيالوسطداخلالمادي

بالشغببقیامھالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن:06جدول

.

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%20 20 دائما

%60 60 أحیانا

%15 15 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

تمثلبالشغبالمتعلمالقیامبالنسبةاإلجابةبدائلأن06الجدولخاللمننالحظ

%95أنیعنيوھذاأبدا%05ونادرا%15وأحیانا%60ودائما20%

%05وبالشغبالمتعلمقیامواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقةعلىتؤكد

میدانیالوحظماوھذاالعالقةإثباتعلىتؤكداألخیرھذهوضعف،ذلكترفض

.الشغبألنواعالمتعلمممارسةفي

یتخذوالتطرفالعنففعالجولذلكالعنف،فیدیقعالذياالجتماعيالمناخدرسیأنبد ال

.العنیفالشخصتربیةأوتأھیلإعادةشكلیتخذانیتعینوكذلكاالجتماعياإلصالحشكل
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والعصیانوالتمردوالثورةوالنھبوالسرقةالقتلمنھاكثیرةجرائمإلىالعنفیؤديوقد

والقیامالممتلكاتوإتالفوالتحطیموالتدمیروالضربعلیھ،والتحریضواإلضراب

بالشغب

 على التعرفمنبد ال كانالصبیةھؤالءبھیقومالذيالعنفمظاھر في التأملأردنافإذا

؟أینمنراجعةوتغذیةالمشاھدھذهشاھدةأینمن

بتحطیمھالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن:07جدول

.المدرسةلممتلكات

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%48 48 دائما

%20 20 أحیانا

%15 15 نادرا

%17 17 أبدا

%100 100 المجموع

المدرسةممتلكاتلتحطیمبالنسبةاإلجابةبدائلأن07:الجدولخاللمننالحظ

أنیعنيھذاوأبدا%17ونادرا%15وأحیانا%20ودائما%48تمثل

المدرسةممتلكاتتحطیمواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقةتؤكد83%

الذینالزائدالحركيبالنشاطیتمیزونالذیناألطفاللدىالتخریبأعمالتؤكدهوھذا

وجھةمنوالممتلكاتاألشیاءمنبكثیراألذىیلحقونلكنھمیتعبونوالیملونال

التياألشیاءبقیمةلھمعلمدونالسلوكھذامثلإلىفیندفعوناآلباءنظر



الفصل الخامس                                                                عرض نتائج الدراسة         

142

فأحیاناالفترةتلكمثلفيیعیشونھاالتيالتغیرلسمةنتیجةیكونوربمایدمرونھا

فيكذلك.األسرةأفرادأغاضةولمجردالزائدةالطاقةلتفریغاألطفالإلیھفیلجأ

الذكورالطالببینوخاصةالمشكالتھذهمثلانتشارنالحظماغالباالمدارس

والكراسيالطاوالتتكسیرمثالالمدرسةممتلكاتبتخریبویقومونالشللفیكونون

.المدرسةمرفقاتمنوغیرھااألشجاروتحطیم

.ألساتذةبضربھالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن08الجدول

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%10 10 دائما

%40 40 أحیانا

%30 30 نادرا

%20 20 أبدا

%100 100 المجموع

لألساتذةبالضربھلعالقتھبالنسبةاإلجابةبدائلانخاللھمننالحظ8رقمالجدول

أنیعنىوھذاأبدا%20ونادرا%30وأحیانا%40ودائما%10تمثل

.لألساتذةضربھواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقةِتؤكد80%

واالختباءالمدرس،بضربالالعبیقومأنتتضمنلعبةلدیھأنھاللعبیناحدیقول

ألبنائناتتسوقلعبةمنتنتظرفماذاواألدراجالطاوالتوبینالنفایاتصنادیقفي
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عدمإلىترجع،واألساتذةیضربونأحیانا%40أنیؤكدماوھذااألفكارھذهتحمل

.والطالبالتالمیذعنفمنوالمعلمینالمربینیحميقانونوجود

مرحلةفيالتالمیذعندالعنیفالسلوكھذامظاھرأخطرمنیعتبروھذا

المدرسینمنوالكبارالوالدینسلطةحولالشكوكالمراھقیثیرحیثالمراھقة

ھویتھ،وكشفالنمومحاولةھوذلكإلىوالدافعالسلطةأصحابمنوغیرھم

إحباطمنلھیحدثممامعقولةوغیرھاضاغطةكانتإذاللسلطةكراھیتھمع

ذاتیةبروزتعكسالمراھقثورةكماالعنف،ممارسةإلىبھیؤديوبالتالي

.جدیدة

ألدواتسرقتھالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن09جدولال

.بالمدرسةالخاصة

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%20 20 دائما

%45 45 أحیانا

%30 30 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

بالمدرسةالخاصةألدواتلسرقتھبالنسبةاإلجابةبدائلأنالجدولخاللمن

%95یعنيوھذاأبدا%05ونادرا%30وأحیانا%45ودائما%20تمثل

بالمدرسةالخاصةاألدواتسرقةواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقةِتؤكد
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استفحلتالمدارس،مستوىعلىواألسريالتربويوالتوجیھالرقابةغیابظلفيو

أخرى؛إلىدراسیةمرحلةمنحدتھاإختلفتوإنالتالمیذأوساطفيالسرقةظاھرة

.یملكھماأخذإلىالتالمیذمنالعدیدیعمدإذ

تفضیلھفيالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن10الجدول

.زمالئھمعلعبھأثناءالضربأسلوب

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%24 24 دائما

%36 36 أحیانا

%30 30 نادرا

%10 10 أبدا

%100 100 المجموع

تمثلزمالئھمعلعبھأثناءالضربأسلوباإلجابةبدائل10الجدولخاللمن

یؤكد%90یعنيوھذاأبدا%10ونادرا%30وأحیانا%36ودائما24%

معلعبھأثناءالضربأسلوبتفضیلھواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقة

فيتبدأالتيوالمنافسة،الفرحإلىباإلضافةاأللعابھذهبعضتضمنزمالئھ

ذوبدایةالمنافسةعنصریكونوالعمرمنالثالثةسنعنداالطفاللدىالظھور

.خشنیصبحوحتىالطفلنمومعیزدادوینشطثمنسبیا،قلیلةاھمیة

المخاطب،شأنمناإلقاللأوالذاتوإثباتاالنتباهللفتأجلمنونجده

ھذامواجھةأنوالشكوالبطولةوالقدرةالقوةإظھاربھدفمعاقبتھحتىأو
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وزمالئھبمدرستھوعالقتھالمدرسیةالتلمیذحیاةفيالبحثإلىیحتاجالمظھر

بھمالءمتھمودرجةالمدرسة،خارجالتلمیذأصدقاءوتوعیةبوالدیھ،وكذلك

التلمیذألنھوایتھونوعفراغھ،وقتیقضيوكیفمعھم،وقتھیقضيوكیف

یجبكماالغضب،إلىمنھالھدوءإلىأقربكانكلماھوایاتلھكانتكلما

أوالغیرةإلىیدعومایكونفربمااالنفعالیة،حیاتھعنالكثیرنعرفأن

.بالنفسالثقةضعف

لكتبتمزیقالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن11الجدول

.زمالئھ

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%20 20 دائما

%45 45 أحیانا

%30 30 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

%45ودائما%20تمثلزمالئھلكتبتمزیقاإلجابةبدائل11الجدولخاللمن

بیناإلرتباطیةالعالقةیؤكد%95یعنيوھذاأبدا%05ونادرا%30وأحیانا

.زمالئھلكتبتمزیقواإللكترونیةاأللعاب
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أنھأجابفبعضھمزمالئھلكتبتمزیقھعنوسألناهالعینةإلىرجعناوعندما

بدورھاكانتالتيمالعبةفيعلیھتغلبأنھأجاباآلخرالبعضویستمتع

.أدواتھطریقعنزمیلھمنإنتقمأنھھذایعنيحربیة

لصوربتمزیقھالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن12الجدول

.القسمداخلالموجودةالوسائلو

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%10 10 دائما

%20 20 أحیانا

%35 35 نادرا

%35 35 أبدا

%100 100 المجموع

تمثلالقسمداخلالموجودةالوسائلوصورتمزیقاإلجابةبدائل12خاللمن

أنیعنيوھذاأبدا%35ونادرا%35وأحیانا%20ودائما10%

الوسائلولصورتمزیقواإللكترونیةاأللعاببینالعالقةعلىتؤكد65%

.المدرسةداخلالموجود

تجھیزاتفيكبیرةخسائرإحداثفيبالتسببأحیاناالتالمیذبعضیقوم

الكراسيالكھربائیة،المصابیحالنوافذ،تكسیرمثالأثاثھاوفيالمدرسة،

فيالسلطاتبعضضدسخطھمعنیعبروناألعمالبھذهفالتالمیذوالطاوالت،

لمالذياالھتماموجلبالمتمیزة،مكانتھمعنوالبحثالمعلمینأوالمدرسة
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فيبأھمیتھمالشعورعنأیضاوالبحثالمدرسیةالنشاطاتمنیشبعأویتحقق

العقابربماولكنوالقھر،القوةاستخدامفياإلداراتبعضتفكرفقدالمدرسة،

أنیجببلللمشكلة،المثلالحلیعتبرالولمنھالعاجلة،النتائجببعضیأتي

وتجھیزاتھاأثاثھاومعاملةالمدرسةعلىالمحافظةفيوالتالمیذالمدرسةتشترك

ببعضتزویدھممنالبدلھذاعلیھا،یحرصواأنیجبلھمملكأنھاعلى

.ذلكتحقیقعلىتساعدالتيواإلرشاداتالنصائح

مجموعةبتكونالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن13الجدول

.مشاغبة

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%60 60 دائما

%21 21 أحیانا

%13 13 نادرا

%06 06 أبدا

%100 100 المجموع

دائما%60تمثلالمشاغبینمجموعةبتكویناإلجابةبدائل13الجدولخاللمن

العالقةتؤكد%94أنیعنيفبھذاأبدا%06ونادرا%13وأحیانا%21و

المشاغبةمجموعاتتكوینواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیة
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المفرقعاتبتفجیرالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن14جدول

في

.المدارس

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%30 30 دائما

%35 35 أحیانا

%30 30 نادرا

%10 10 أبدا

%100 100 المجموع

%30تمثلالمدارسفيالمفرقعاتبتفجیراإلجابةبدائل14الجدولخاللمن

تؤكد%90أنیعنيفھذاأبدا%10ونادرا%30وأحیانا%35دائما

المدراسفيالمفرقعاتوتفجیراإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقة

النوافذبتكسیرالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن15الجدول

.الدراسةومقاعداألبوابو
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المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%10 10 دائما

%25 25 أحیانا

%55 55 نادرا

%10 10 أبدا

%100 100 المجموع

الدراسةمقاعدوأبوابوالنوافذتكسیراإلجابةوبدائل15الجدولخاللمن

أنیعنيوھذاأبدا%10ونادرا%55وأحیانا%25ودائما%10تمثل

واألبوابوالنوافذتكسیرواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقةتؤكد90%

الفردي،العنفعلیھوأطلقوالعامة،الخاصةالممتلكاتتجاهإالتالمیذعنف،والدراسةمقاعد

یوجد ال ولكنمعھا،والتأقلمالمدرسةأنظمةمواجھةوصعوبةالتلمیذفشلمنذلكینبعحیث

.المؤسسة في االدراةنظام على كبیراثرلھا
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بالسالحتھدیدالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن16الجدول

.األبیض

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%00 00 دائما

%05 05 أحیانا

%30 30 نادرا

%65 65 أبدا

%100 100 المجموع

ودائما%00تمثلاألبیضبالسالحتھدیداإلجابةبدائل16الجدولخاللمن

العالقةتؤكد%35أنیعنيھذاوأبدا%65ونادرا%30وأحیانا05%

األبیضبالسالحالتھدیدواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیة

.
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علىبالكتابةالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن17الجدول

.أخالقیةغیرألفاظالجدرانوالطاوالت

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%20 20 دائما

%45 45 أحیانا

%20 20 نادرا

%15 15 أبدا

%100 100 المجموع

غیرألفاظوالجدرانالطاوالتعلىالكتابةاإلجابةبدائل17الجدولخاللمن

یعنيوھذاأبدا%15ونادرا%20وأحیانا%45ودائما%20تمثلأخالقیة

علىالكتابةواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیةالعالقةتؤكد%85أن

.أخالقیةغیرألفاظالجدرانوالطاوالت
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علىحفرهالماديالعنفواإللكترونیةاأللعاببیناإلرتباطیبن18الجدول

.الجدران

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل

%07 07 دائما

%32 32 أحیانا

%21 21 نادرا

%40 40 أبدا

%100 100 المجموع

أحیانا و %32دائما و %07بدائل اإلجابة الحفر على الجدران تمثل 18من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %60أبدا وھذا یعني أن %40نادرا و 21%

الكتابة على الجدران في المدرسة مثل جدران الفصل أو دورات و،اإللكترونیة و حفر الجدران

المیاه وخاصة رسم علیھا أبطالھم في األلعاب وغیرھا ظاھرة جدیدة، ألنھا باإلضافة إلى كونھا 

العامة وتعدیا علیھا فھي كذلك تعتبر خلل في التربیة یجدر بالمستغلب تشویھا لجمال الممتلكات

بالتربیة البحث عن أسبابھا وعالجھا حتى تتحقق األھداف المرسومة وتعتبر ظاھرة الكتابة على 

بین التالمیذ بل أصبحت منحدرا سلوكیا سیئا في بعض الجدران من الظواھر التي انتشرت

األوقات
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یبین اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف المادي بتكسیر و تخریب الحمامات 19الجدول 

.

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%23 23 دائما

%33 33 أحیانا

%25 25 نادرا

%19 19 أبدا

%100 100 المجموع

%33دائما و %23وبدائل اإلجابة تكسیر و تخریب الحمامات تمثل 19من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %81أبدا وھذا یعني أن %19نادرا و%25أحیانا و 

ویدل ھذا على تشابھ السلوك بینھم والعدوى، وھذا ما اإللكترونیة وتكسیر وتخریب الحمامات

قد توضحھ نظریة عوامل الجماعة والتي تنطلق أساسا على فكرة العدوى اإلجتماعیة، والتي یف

وجود حلة »فیستجو«فیھا األفراد التفكیر المنطقي في إطار الجماعة، وفي ھذا المعنى یرى 

سیكولوجیة والتي تؤدي إلى السلوك االندفاعي الجماعي بما في ذلك العنف باعتباره أحد 

السلوكیات المرفوضة اجتماعیا، وتعود فكرة العدوى الجماعیة أساسا إلى توافر البیئة االجتماعیة

)2(.على عناصر تشجیعیة

.28كنزاي محمد فوزي، مرجع سابق، ص ).2(
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ھناك عالقة إجابة بین إقبال التلمیذ على األلعاب اإللكترونیة و ممارستھ للعنف الغیر المادي -

:داخل الوسط المدرسي و الذي یتجلى في قیامھ بـــــ 

.یبین اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي شتم زمالئھ:20الجدول 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%33 33 دائما

%30 30 أحیانا

%32 32 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

%32أحیانا و%30دائماو%33وبدائل اإلجابة شتم زمالئھ تمثل 20من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب اإللكترونیة وشتمھ %95أبدا وھذا یعني أن %05نادرا و

..لزمالئھ
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.یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي شتم األساتذة :21الجدول 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%13 13 دائما

%29 29 أحیانا

%40 40 نادرا

%18 18 أبدا

%100 100 المجموع

%40أحیانا و%29دائما و%13وبدائل اإلجابة شتم األساتذة تمثل 21من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب اإللكترونیة وشتمھ %82أبدا وھذا یعني أن %18نادرا و

ناجي السب والشتم وقول كالم غیر الئق، وھذا ما أعدتھ الدراسة التي قامت بھا .لألساتذة

لیلى حول العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجھة نظر األساتذة واإلداریین 

واتضح من خالل إجابات األساتذة وفقا ألرائھم تجاه مظاھر العنف لدى التالمیذ بمؤسسات 

ثارة التعلیم الثانوي وكان في مقدمتھا الكتابة على الطاوالت والجدران، ألفاظا غیر أخالقیة، إ

الفوضى في األقسام،الصراخ ورفع الصوت عمدا وطیشا، ووفقا ألراء اإلداریین تتضح مظاھر 

العنف لدى التالمیذ بمؤسسات التعلیم الثانوي في الكتابة على الطاوالت والجدران، ألفاظ غیر 

)3(.أخالقیة، استعمال الھاتف النقال داخل الحصة، عصیان أوامر األستاذ

.309ناجي لیلى، مرجع سابق، ص).3(



الفصل الخامس                                                                عرض نتائج الدراسة         

156

.یبین اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي شتم العمال :22الجدول 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%13 13 دائما

%24 24 أحیانا

%32 32 نادرا

%31 31 أبدا

%100 100 المجموع

%32أحیانا و%24دائما و%13وبدائل اإلجابة شتم العمال تمثل 22الجدول من خالل 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب اإللكترونیة وشتمھ %69أبدا وھذا یعني أن%31نادرا و

.للعمال
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یبین اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بعدم اإلستجابتھ :23الجدول 

.للتوجیھات و النصائح 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%33 33 دائما

%40 40 أحیانا

%22 22 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

دائما %33وبدائل اإلجابة لعدم اإلستجابة للتوجیھات والنصائح تمثل 23من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین  %95أبدا وھذا یعني أن%05نادرا و%22أحیانا و%40و

وتعود ھذه النسبة الكبیرة إلى تقلید .األلعاب اإللكترونیة وعدم إستجابتھ للتوجیھات والنصائح

الرفقاء لبعضھم البعض إذا انظم التلمیذ لجماعة الرفاق یتصلون بالعنف فإنھ عن طریق التقلید 

)4(.اوالمحاكاة یصبح ھو أیضا عنیف

.126عالء الدین كفافي، مرجع سابق، ص ).4(
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یبین اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتطاولھ على :24الجدول 

.أساتذة

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%23 23 دائما

%40 40 أحیانا

%32 32 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

أحیانا %40دائما و%23األساتذة تمثل وبدائل اإلجابة التطاول على 24من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %95أبدا وھذا یعني أن %05نادرا و%32و

.اإللكترونیة والتطاول على األساتذة
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یبین اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بكتابة العبارات :25الجدول 

.الغیر الالئقة 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%23 23 دائما

%30 30 أحیانا

%32 32 نادرا

%15 15 أبدا

%100 100 المجموع

%30دائما و%23وبدائل اإلجابة كتابة العبارات الغیر الالئقة تمثل 24من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %85أبدا وھذا یعني أن %15نادرا و%32أحیانا و

..اإللكترونیة والعبارات الغیر الالئقة
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتمرد على النظام :26الجدول 

.الداخلى للمدرسة

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%33 33 دائما

%30 30 أحیانا

%32 32 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

دائما %33وبدائل اإلجابة التمرد على النظام الداخلي للمدرسة تمثل 26من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین %95أبدا وھذا یعني أن %05نادرا و%32أحیانا و%30و

.األلعاب اإللكترونیة والتمرد على النظام الداخلي للمدرسة
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بعصیان أوامر :27الجدول  

.األساتذة 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%13 13 دائما

%30 30 أحیانا

%37 37 نادرا

%20 20 أبدا

%100 100 المجموع

أحیانا %30دائما و%13األساتذة تمثل وبدائل اإلجابة عصیان أوامر 27من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %80أبدا وھذا یعني أن %20نادرا و%37و

.اإللكترونیة وعصیان أوامراألساتذة
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.یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتسلطھ :28الجدول 

المئویة-ن التكرار اإلجابةبدائل 

%13 13 دائما

%22 22 أحیانا

%35 35 نادرا

%30 30 أبدا

%100 100 المجموع

نادرا %35أحیانا و%22دائما و%13وبدائل اإلجابة التسلط تمثل 28من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب اإللكترونیة والتسلط%70أبدا وھذا یعني أن %30و
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتعصب الزائد لنادي :29الجدول 

.أو فریق ما

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%10 10 دائما

%44 44 أحیانا

%26 26 نادرا

%20 20 أبدا

%100 100 المجموع

%44دائما و %10لنادي أو فریق تمثل وبدائل اإلجابة بتعصب الزائد 29من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %80أبدا وھذا یعني أن %20نادرا و %26أحیانا و 

اإللكترونیة و التعصب الزائد لنادي أو فریق ما
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتحرش اآلخرین :30الجدول 

.جنسیا 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%00 00 دائما

%02 02 أحیانا

%08 08 نادرا

%90 90 أبدا

%100 100 المجموع

أحیانا %02دائما و %00وبدائل اإلجابة التحرش باآلخرین جنسیا تمثل 30من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %10أبدا وھذا یعني أن %90نادرا و %08و 

.اإللكترونیة و التحرش باألخرین جنسیا 
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بإثارة الفوضى  في :31الجدول 

.األقسام 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%33 33 دائما

%31 31 أحیانا

%22 22 نادرا

%14 14 أبدا

%100 100 المجموع

%31دائما و %33وبدائل اإلجابة إثارت الفوضى في األقسام تمثل 31من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %86أبدا وھذا یعنى أن %14نادرا و %22أحیانا و 

,اإللكترونیة و إثارت الفوضى في األقسام 
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اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بعدم إحضاره یبن :32الجدول 

.للكتب والكراریس 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%37 37 دائما

%30 30 أحیانا

%30 30 نادرا

%03 03 أبدا

%100 100 المجموع

دائما و %37وبدائل اإلجابة عدم إحضار الكتب و الكراریس تمثل32من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین %97أبدا و ھذا یعني أن %03نادرا و %30أحیانا  و30%

,االلعاب اإللكترونیة وإحضار الكتب و الكراریس



الفصل الخامس                                                                عرض نتائج الدراسة         

167

یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بالتشھیر بتلمیذ ما :33الجدول 

.لإلنتقام منھ 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%29 29 دائما

%30 30 أحیانا

%31 31 نادرا

%10 10 أبدا

%100 100 المجموع

%30دائما و %29وبدائل اإلجابة التشھیر بتلمیذ ما لإلنتقام منھ تمثل 33من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %90أبدا و ھذا یعني أن %10نادرا و %31أحیانا و 

من سخریة واستھزائھم وتحریضھا وھذا ما اإللكترونیة والتشھیر بتلمیذ و اإلنتقام منھ

تستوضحھ النظریة عوامل الجماعة التي یقوم المنطق الرئیسي لھذه النظریة أساسا على فكرة 

»فیستجو«ي في إطار الجماعة ویرىالعدوى االجتماعیة والتي یفقد فیھا األفراد التفكیر المنطق

وجود حالة سیكولوجیة التي تؤدي إلى السلوك االندفاعي الجماعي بما في ذلك العنف أحد 

سلوكیات المفروضة إجتماعیا، وتعود فكرة العدوى الجماعیة أساسا إلى توافر البیئة االجتماعیة 

5على عناصر تشجیعیة 

.233كنزاي محمد فوزي، مرجع سابق، ص )5(
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي باإلضراب :34الجدول 

.المتعمد عن الدراسة

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%10 10 دائما

%22 22 أحیانا

%38 38 نادرا

%30 30 أبدا

%100 100 المجموع

دائما و %10تمثل وبدائل اإلجابة اإلضرب المتعمد عن الدراسة34من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین %70أبدا وھذا یعني أن %30نادرا و %38أحیانا و22%

.األلعاب اإللكترونیة و اإلضراب المتعمد عن الدراسة 
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.یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بالتنابز باأللقاب:35الجدول 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%23 23 دائما

%25 25 أحیانا

%32 32 نادرا

%20 20 أبدا

%100 100 المجموع

أحیانا %25دائما و %23وبدائل اإلجابة التنابز باأللقاب تمثل 35من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %80أبدا وھذا یعني أن %20نادرا و%32و

وھذا یدل على إن التقلید یساھم بدرجة كبیرة في دفع المتعلم اإللكترونیة و التنابز باأللقاب ،

في ممارسة العنف على المعلم، وھذا ما أكدتھ  نظریة تعلم العنف حیث یرى أصحاب ھذه 

التقلید حیث یلجأ الصغیر إلى تقلید النظریة إن حدوث السلوك العنیف یرجع أساسا  إلى فكرة 

الكبیر ومن ھنا یكون العنف عادة متعلمة  تتدعم كلما مارس الفرد مزیدا من العنف، وقد 

یحدث التقلید سواء في الوسط الذي یعیش فیھ مثال ذلك تقلید فرد معین ألشخاص محیطین ب 

)1(.مھاو تقلید الفرد لبعض النماذج التي تبث لھ عن طریق وسائل اإلعال

105محمد سعید إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي باالستھزاء :36الجدول 

.باألساتذة

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%12 12 دائما

%11 11 أحیانا

%62 62 نادرا

%15 15 أبدا

%100 100 المجموع

أحیانا %11دائما و%12باألساتذة وبدائل اإلجابة اإلستھزاء 36من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین األلعاب %85أبدا وھذا یعني أن %15نادرا و %62و

.اإللكترونیة و اإلستھزاء باألساتذة 
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتعامل بفضاضة :37الجدول 

مع زمالئھ

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%17 17 دائما

%12 12 أحیانا

%34 34 نادرا

%37 37 أبدا

%100 100 المجموع

دائما %17وبدائل اإلجابة التعامل بفضاضة مع زمالئھ تمثل 37من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین %67أبدا و ھذا یعني أن %37نادرا و%34أحیانا و%12و

االلعاب اإللكترونیة و التعامل بفضاضة مع زمالء



عرض نتائج الدراسةالفصل الخامس                                                                

172

.یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي شتم زمالئھ:38الجدول 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%33 33 دائما

%30 30 أحیانا

%32 32 نادرا

%05 05 أبدا

%100 100 المجموع

%32أحیانا %30دائما و%33اإلجابة شتم زمالئھ تمثل وبدائل38من خالل الجدول 

تؤكد العالقة بین األلعاب اإللكترونیة و شتم ه %95أبدا وھذا یعني أن %05نادرا و

..لزمالئھ
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المادي بالتھرب من یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر :39الجدول 

.الدروس قصد التشویش على بقیة الزمالء

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%11 11 دائما

%32 32 أحیانا

%42 42 نادرا

%25 25 أبدا

%100 100 المجموع

وبدائل اإلجابة  التھرب من الدروس قصد التشویش على بقیة الزمالء 39من خالل الجدول 

تؤكد %75أبدا وھذا یعني أن %25نادرا و%42أحیانا و %32دائما و %11تمثل 

العالقة اإلرتباطیة  بین األلعاب اإللكترونیة و التھرب من الدروس قصد التشویش على بقیة 

الزمالء
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي برفع صوت على :40الجدول 

.األساتذة 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%02 02 دائما

%30 30 أحیانا

%32 32 نادرا

%36 36 أبدا

%100 100 المجموع

دائما %02وبدائل اإلجابة رفعھ الصوت على األساتذة تمثل 40من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین %74أبدا وھذا یعني أن %36نادرا و %30أحیانا و%30و

األلعاب اإللكترونیة و رفع األصوات على األساتذة 
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتكاسل في أداء :41الجدول 

.واجبات 

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%13 13 دائما

%48 48 أحیانا

%32 32 نادرا

%07 05 أبدا

%100 100 المجموع

دائما %13وبدائل اإلجابة رفعھ الصوت على األساتذة تمثل 41من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین %95أبدا وھذا یعني أن %05نادرا و %32أحیانا و%48و

األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بتكاسل في أداء واجبات 
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یبن اإلرتباط بین األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بمحاولة الحط :42الجدول 

.من قیمة المدرسة

المئویة-ن التكرار بدائل اإلجابة

%12 12 دائما

%29 29 أحیانا

%37 37 نادرا

%22 22 أبدا

%100 100 المجموع

دائما %12قیمة المدرسة تمثل وبدائل اإلجابة بمحاولة الحط من42من خالل الجدول 

تؤكد العالقة اإلرتباطیة بین %88أبدا وھذا یعني أن %22نادرا و %37أحیانا و%29و

.األلعاب اإللكترونیة و العنف الغیر المادي بمحاولة الحط من قیمة المدرسة
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:نتائـــج الدارســةعرض -2

االستنتاجات مبنیة على حقائق علمیة تعطي إننا نحاول من خالل دراستنا ھذه الوصول إلى 

أجوبة  على تساؤالتنا في ھذه الدراسة الوصفیة، وھذه االستنتاجات مأخوذة من النتائج التي 

تواصلنا إلیھا عن طریق تفریغ البیانات في جداول التي یتم تحلیلھا وتفسیرھا وربطھا 

ث وأھدافھ بغیة الكشف عن باإلطار النظري، وذلك حفاظا على الترابط لخدمة غرض البح

.مدى مساھمة األلعاب اإللكترونیة  في دفع المتعلم لممارسة العنف المدرسي

ومن خالل مناقشة وتحلیل نتائج كل تساؤل على حدا تم التوصل في األخیر إلى مجموعة 

:من النتائج

خاللمنتعلمھاتمالتياألموریخصفیماالعینةوإناثذكوربیننسبیةفروقھناك

منفیھوالتحكمالكمبیوتراستخدام تعلما الجنسینمن فكال اإللكترونیة،األلعابممارسة

المعطیاتنسب في بسیطاالختالفھناكأنإالاإللكترونیة ،لأللعابممارستھمخالل

الحمیدةاألخالقورفقةوالمغامرةالتحديحبحلفقدالجنسین،لدىوترتیبھااألخرى

أما من العینة ذكور%80بحیث 01وھذا ما یوضحھ الجدول الذكور،لدىوالشجاعة

لأللعابممارستھمخاللمنالعینةأفرادتعلمھاالتياألمور على تأثیرالسن لمتغیربالنسبة 

ممارسةخاللمنالكمبیوتراستعمالتعلموااألولىالفئةمفرداتفأغلبیةاإللكترونیة ،

الفئاتمن فئة كلفإنوبھذاھذه األلعاب،خاللمنوالمغامرةالتحديحبفتعلموااأللعاب

أما 02الجدول ، وذلك من خالل تلیھاالتيالعمریةالفئةعنمعطیاتھا في تختلفالعمریة

.أعادة السنة  %68نسبة اإلعادة في العینة  فھو یوضح03الجدول 

:األولى عرض نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضیة -2-1

ممارستھ للعنف المادي داخل لتلمیذ على األلعاب اإللكترونیة ھناك عالقة إجابة بین إقبال ا

استخدام القوة الجسدیة بشكل متعمد اتجاه اآلخرین من ھو كذلك ذي الوسط المدرسي و ال

أجل إیذائھم وإلحاق أضرار جسمیة لھم وذلك كوسیلة عقاب غیر شرعیة، مما یؤدي إلى 

م وأوجاع معاناة نفسیة جراء تلك األضرار كما یعرض صحة الطفل إلى األقطار، من اآلال
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األمثلة عدم استخدام العنف الجسدي، العرق أو الكي بالنار، رفسات باألرجل، عنق، ضرب 

.باألیدي، دفع الشخص لطمات وركالت

%80,38ئج فإن متوسطھا ھو من خالل نتا19إلى جدول 06وھذا من خالل جدول 

وھذه اإلستجابات تكشف لنا على مدى قوة العالقة اإلرتباطیة والتي تتجلى من خالل قیامھ 

بأنواع و أسالیب األلعاب اإللكترونیة في ممارسة العنف الوسط المدرسي من تكسیر 

.وحتى مع األساتذة وتصل إلى الشجار مع الزمالئھ وتخریب وحرق ممتلكات المدرسیة 

:اسة المتعلقة بالفرضیة الثانیة عرض نتائج الدر-2-2

الغیر ھناك عالقة إجابة بین إقبال التلمیذ على األلعاب اإللكترونیة  ممارستھ للعنف 

من خالل عمل أو امتناع عن القیام بعمل وھذا وفق مقاییس المادي داخل الوسط المدرسي

مجتمعیة، ومعرفة عملیة للضرر النفسي، وقد تحدث تلك األفعال على ید شخص أو مجموعة 

من األشخاص، الذین یمتلكون القوة والسیطرة لجعل الطفل متضرر، مما یؤثر على وظائفھ 

رفض وعدم قبول :تبر عنف نفسي مثلتعیالسلوكیة الوجدانیة الذھنیة، والجسدیة، وكما 

الفرد، إھانة، تخویف، تھدید عزلة، استغالل، برود عاطفي صراخ سلوكات تالعبیة غیر 

واضحة، تذنیب الطفل كمتھم، كما أن فرض اآلراء على اآلخرین بالقوة یعتبر ھو أیضا نوع 

.من أنواع العنف النفسي

، التحقیر، )الصب والشتم(الكالم واأللفاظ عنف یھدف إلى اإلیذاء من اآلخرین عن طریقوال

ولیس استخدام العنف اللفظي ھو تھدیدا باستخدام العنف اللفظي، ونجد أن ھذا النوع من 

العنف عادة ما یسبق قدرات وإمكانیات األفراد اآلخرین، وذلك قبل اإلقدام على العنف 

.سخریةالبدني، ویقف عند حدود الكالم الذي یرافق الغضب والشتم وال

فإن %80,21من خالل نتائج  فإن متوسطھا ھو 42إلى جدول 20من خالل جدول 

العنف الغیر مباشر أو الخفي أو المقنع، وال یكون بشكل صریح ومباشر، وھنا عدة تعریفات 

"لھ حیث یعرفھ بیاربور انھ كل نفوذ أو سلطة تأتي من خالل طرح جملة من الدالالت التي :

تلك الدالالت إنما یقصد بھا فاعلوھا المطالبة بشرعیة الحقوق، والمطالبة تتضمنھا رمزیا و
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بشرعیة ممارسة ھذا النمط من العنف الرمزي ردا على االعتبار، وعلیھ فإن العنف الرمزي 

ھو جملة من الرموز واإلشارات والدالالت ھدفھا فرض قوة أو سلطة بطریقة غیر مباشرة، 

.ا العدید من المعانيوتلك الدالالت تحمل في طیاتھ

ومعرفة مجتمعة مقاییسوفقوھذابعملالقیامعناالمتناعأوعملخاللمنیتمقدو

األشخاصمنمجموعةأوشخصید على األفعالتلكوقد یحدثالنفسي،للضررعلمیة

السلوكیة،وظائفھ على یؤثرمتضرر، مماطفللجعلوالسیطرةالقوةیمتلكونالذین

بأفعال تعتبر قائمة أخرىتعاریفوالتعریفھذایضم كما والجسدیة،الذھنیةالوجدانیة،

برود،استغاللعزلة،تھدید،تخویف،اھانة،للفرد،قبولوعدمرفض:مثلنفسیا عنفا

وعدمالمباالةكمتھم،الطفلتذنیبواضحة،وغیرتالعبیةصراخ ، سلوكیاتعاطفي،

أنواعمننوعأیضاھوبالقوةاآلخریناآلراء علىفرضیعتبر كما .بالطفلاالكثرات

النفسيالعنف
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:الخاتمة 

إن ھدف من الدراسة ھو الكشف و الوقوف على العالقة المفترضة بین األلعاب اإللكترونیة 

و العنف المدرسي المادي و الغیر المادي لتالمیذ مدارس المتوسطة و التي تتجلى في قیام 

عملیات الشعب و التكسیر معدات المدارس ، وقد تصل إلى ضربھ لزمالئھ و حتى األساتذة 

ھذا الشكل كان بطریقة السب و الشتم و حتى تخریبھ للجدران المدرسة فبھذا و إن لم یكون ب

تبین لنا أن العنف ظاھرة اجتماعیة سلبیة عانت منھا المدرسة بمختلف أطوارھا و خاصة 

وینموعبرھاوالتلمیذلمصیرالمحددةوالحاسمةالمرحلةالمتوسطة التي تعتبرالمرحلة

التلمیذ مصلحة یخدمفعالومتكاملتربويجوداخلتربویاواجتماعیاونفسیایتطور

استغاللھاوالحقیقیةقدراتھوإمكانیاتیقدروحاجاتھورغباتھفیلبي،األولىبالدرجة

األطفالبین اإللكترونیة،ومع إنتشار األلعابفي مجال الدراسة موضوعیةبطریقة

وتحملالجزائريالمجتمععناأللعاب غریبةالمرحلة المتوسط علما أن ھذه في المتمدرس

.الجزائريالمجتمععنكثیرایختلفآخروثقافياجتماعيواقععنمضامین

اعتمدنا فیھا على المنھج الوصفي وطبق من خالل توزیع على المتعلمین اإلستبیان وھذا 

تر الذي یكون راجع لطبیعة المفردات الدراسة و المرحلة التي یمرون بھا و أخص بھذا التو

:بالمرحلة المراھقة ، ولقد خلصنا إلى اإلستنتاجات التالیة 

أن ھناك عالقة إرتباطیة بین األلعاب اإللكترونیة و العنف  المادي الذي :اإلستنتاج األول 

الصفع، :إلحاق الضرر من الناحیة المادیة كالجسد والممتلكات مثل:یتجلى من خالل 

وخاصةالطفلشخصیة في العدوانيالسلوكزرع على  عملت فھي...الضرب، الحرق 

والتقالیدوالقیمالسلوك على األلعابھذهخطورةمدىیعرفوالالسن في صغیروأنھ

یطمحونالذینصانعیھاعنالنظربغضألعابمنیصنع ما كلیستھلكونفھموالدین،

العدوانيالسلوك فتنامي العربیة،البلدان في خاصة والعدوانیةبالعنفتتمیزأجیاللتكوین

بطریقةوالقتلللجریمةیمیلفردیجعلھاأللعابلھذهالمتكررةالممارسةجراءالطفللدى

ھذهأن كما الكبار، مع حتى أوجنسھأبناءوبینبینھاصطدامبذلكویحدثالشعوریة
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عنتصرفاتھ في یبتعدالطفلتجعلاأللعابمنالنوعھذاالمستمرةالممارسة

.حیاتھ في متوازنغیرشخصیجعلھ مما التقلیدیةاللعبطرقبذلكفینسىالحقیقیةةالطفولة

أن ھناك عالقة إرتباطیة بین األلعاب اإللكترونیة و العنف  الغیر المادي :اإلستنتاج الثاني 

إلحاق الضرر من الناحیة النفسیة وإخضاع الضحیة لشتى أنواع الذي یتجلى من خالل

...جرح المشاعر، التحقیر، اإلھانة :الضغوط النفسیة مثل

یجعلھم  ما وھذااإللكترونیةاأللعاب في المفضلینأبطالھمیقلدونالعینةمفرداتأغلبیة

للتقلیدیمیلونجعلھمی ما وھذایفضلونھ،الذيالبطلوقیممبادئحسبشخصیاتھمیتقمصون

.بھاوثقتھمأنفسھم على واعتمادھمشخصیاتھمتكوین في یؤثرالذي

بالمنظومةمحكومةفھيبریئة،تسلیةلیستاإللكترونیةاأللعابأنبذلكالدراسةوأبرزت

روبیر"مفھومبحسبوتؤديالجزائري،المجتمعلدىذاتھالیستوالتيلمنتجیھاالقیمیة

مرتبطھو ما منھاومستترةالتسلیةھيظاھرةمستترة،وأخرىظاھرةوظائف"میرتون

.األخالقوفسادللعنفوالترویجمنتجیھا ثقافة بنشر

األلعابعالقة اإلرتباطیة بینعنإجاباتعدةنھایتھا في قدمتالدراسةھذهأنومع

الموضوعجوانببكلإحاطتھاتدعيأنیمكن ال أنھاإالو العنف المدرسي ،اإللكترونیة

 فاتحة بمثابة فھياألمر،حقیقة في الشاملةوالالشافیةباإلجاباتإلیھتوصلت ما ووصف

تتجھأنیجباألعمالھذهأنغیرمتعددة،بمقارباتالظاھرةتناولفیھایتمجدیدةلدراسات

دونیحول بما منفصلوبشكلبعینھاأللعابتفصیلیةدراساتإلىالباحثرأيحسب

.خاطئایكونقدتعمیمحدوث

السلوككأساس لحدوثالمحاكاةأوالتقلیدفكرةومرجعیتھاوھذا ما أكدتھ النظریة السلوكیة 

خاللھممنوالتعلمما یشاھدونھتقلیدإلىلھذه النظریة،طبقااألطفالیلجأحیثالعنیف،

لھمتبثنماذجمن خاللأوالحیاة في حقیقیةمواقفخاللمنذلكویحددالعنیف،السلوك

.واأللعابھمالتلفزیونوأجھزةاألفالمخاللمن
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بیوغرافیا قائمة
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إذا كان اإلجابة بنعم كم عدد مرات اإلعادة   -4

ھل مثلت أمام المجلس التأدیبي -5
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